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 :  الكتلة والوزن  ىالوحدة األولمراجعة 
 ؟  بم  تقاس الكتلة :۲س                                                    . عرف الكتلة :۱س
 عرف الوزن . :٤س                            ما العالقة بین الكتلة والحركة ؟  :۳س
 ؟ التى یتوقف علیھا الوزنما  العوامل  :٦س                                           بم یقاس الوزن ؟     :٥س
 كجم .احســـب:  ۹ األرضجسم كتلتھ على سطح  :۷س

 .  وزنھ على سطح القمر )جـ                               .األرض وزنھ على سطح  )ب                      .  كتلتھ على سطح القمر أ)     
 : الطاقة الحراریة الوحدة الثانیة مراجعة 

 مجال الصناعة ؟ ىاذكر استخدامات الحرارة ف :۱س
 .درجة الحرارة   -الحرارة  :  عرف :۲س
 اذكر المواد جیدة التوصیل للحرارة . :۳س
 اذكر المواد ردیئة التوصیل للحرارة . :٤س
 حدد استخدامات المواد الموصلة للحرارة . :٥س
 حدد استخدامات المواد ردیئة التوصیل للحرارة . :٦س
 فكرة عمل الترمومتر؟  ما :۷س
 ما أنواع الترمومترات ؟ :۸س
 لماذا یفضل الزئبق فى صناعة الترمومترات ؟  :۹س
 م ؟  ۱۷٤۲صمم التدریج السیلیزى عام  ىمن الذ :۱۰س
 :  : أكمل ما یلي۱۱س
 .................................. بینما یقاس الوزن بوحدة  .................................. أو ..................................تقاس الكتلة بوحدة  -۱
 .................................. بینما یقاس الوزن باستخدام  ..................................تقاس الكتلة باستخدام  -۲
 .................................. بینما الوزن یؤثر دائما في اتجاه  ..................................الكتلة مقدار ثابت ال یتغیر بتغیر -۳
  ..........................  و ...........................  و ...........................ویتوقف على  ...........................ویقاس بوحدة  ...........................وزن الجسم ھو  -٤
 .................................. و الذھب ھ  الجھاز المناسب لقیاس أسورة -٥
 .................................. وزن الجسم بالنیوتن  =   -٦
 فى قیاس كتل الحدید واألسمنت  ..................................نستخدم وحدة  -۷
 .................................. عند حدوث التوازن فى المیزان ذو الكفتین تكون كتلة الجسم مساویة   -۸
 وزنة على سطح األرض .  ..................................وزن أى جسم علي سطح القمر =  -۹

 وزنة عندما یكون فى منطاد یحلق عالیا. .................................. وزن شخص علي سطح األرض یكون  -۱۰
 .................................. وزن الجسم على سطح األرض یزداد بزیادة  -۱۱
 الجسم  .................................. الكوكب وزاد  ..................................كلما زادت كتلة الكوكب الموجود علیھ الجسم زادت  -۱۲
 .................................. وتزداد بزیادة  ..................................قوة جذب األرض للجسم تسمى  -۱۳
 .................................. لتحریكھ أو   ..................................كلما زادت كتلة الجسم فإنھ یحتاج إلى قوة  -۱٤
 التوصیل للحرارة ..................................جمیع المعادن  -۱٥
 یوصل الحرارة أسر ع من األلمونیوم .................................. -۱٦
 .................................. السائل الموجود بھ مع تغیر   ..................................الفكرة األساسیة لعمل الترمومتر ھى تغیر  -۱۷
 ............................. و  ............................. ومن استخداماتھا  ............................. و  .............................من المواد جیدة التوصیل الحرارى  -۱۸
 .................................. و  .................................. ىمن استخدامات المواد ردیئة التوصیل الحرار  -۱۹
 .................................. وینتھي عند درجة حرارة  ..................................تدریج الترمومتر الطبي یبدأ من درجة حرارة  -۲۰
 .................................. یوجد اختناق في الترمومتر  -۲۱
 .................................. و  ..................................ومن أنواعھ  ..................................الترمومتر ھو  -۲۲
 ..................................  ىبینما یستخدم الترمومتر الطبى ف .................................. ىیستخدم الترمومتر المئوى ف -۲۳
 الجسم .  ..................................أو  ..................................یساعدنا في التعبیر عن مدى  ..................................درجة الحرارة عبارة عن  -۲٤
 فى درجة الحرارة . ..................................فى درجة الحرارة إلي الجسم  ..................................تنتقل الحرارة من الجسم  -۲٥
 .................................. بینما المواد ردیئة التوصیل للحرارة ھى   ..................................  المواد جیدة التوصیل للحرارة ھى -۲٦
 .................................. الحرارة صورة من صور  -۲۷
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 .................................. مسافة بھا   بینھما ..................................في البالد الباردة تصنع النوافذ الزجاجیة من  -۲۸
 .  في درجة توصیلھا للحرارة ..................................المعادن المختلفة  -۲۹
 .................................. و  .................................. النحاس یوصل الحرارة أسرع من  -۳۰
 بین كل قضیبین من قضبان السكك الحدیدیة . ................... ............... تترك  -۳۱
 بالبرودة ..................................بالحرارة و  ..................................السوائل  -۳۲
 ..................................  و .................................. و  .................................. تصنع أوانى الطھي والغالیات من -۳۳
 .................................. ألنھ  ..................................یصنع مقبض المكواة من  -۳٤
 جھاز یستخدم في قیاس درجة الحرارة .  .................................. -۳٥
 .................................. أفضل الترمومترات لقیاس درجة حرارة األطفال ھو  -۳٦
 درجة مئویة . ..................................درجة حرارة جسم اإلنسان السلیم =  -۳۷
 فى قیاس درجة حرارة السوائل ..................................  س درجة حرارة اإلنسان بینما یستخدمفى قیا .................................. یستخدم -۳۸
 .............................. وتمثل درجة   ..............................وأعلى درجة حرارة  ..............................في الترمومتر المئوى أقل درجة حرارة  -۳۹
 .................................. تستخدم الحرارة فى صناعة وتحضیر   -٤۰
 : الخاطئة) أمام  × ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (: ۲۱س
  كجم ) ٥ىعبوة دقیق مكتوب علیھا ( الوزن الصاف -۱
  تتوقف الكتلة علي كمیة المادة  -۲
 ى  من الماء النق جم ویكافئ كتلة لتر۱۰۰۰ =الكجم  -۳
  كتلة بالكیلو جرام أو الجرام التقاس  -٤
  نیوتن  ۱۰۰۰ =الطن إحدي وحدات قیاس الوزن  -٥
  الكتلة والحجم شیئان مختلفان -٦
  الكون ىمكان ف أى ىكتلة الجسم ثابتة ال تتغیر ف -۷
  لفة والقمر الكواكب المخت ىوزن الجسم مقدار ثابت عل -۸
  األرض جسم یؤثر دائما في اتجاه مركز  أىوزن  -۹

 یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن الجسم  -۱۰
 بالنیوتن  = وزن الجسم  ۱۰  × جمكتلة الجسم بالك -۱۱
   األرض  ىوزنة عل سدسالقمر =  ىوزن اي جسم عل -۱۲
  جرام تقریبا  ۱۰۰ كتلتھالنیوتن = وزن جسم  -۱۳
 الحجوم المتساویة في نفس المادة كتلتھا متساویة   -۱٤
 تتغیر الكتلة بتغیر مكان الجسم   -۱٥
 الكتلة ھى مقدار جذب األرض للجسم  -۱٦
 جمیع المواد جیدة التوصیل للحرارة  -۱۷
 تصنع أوانى الطھي والقدور من النحاس -۱۸
 تصنع مقابض أواني الطھي والقدور من النحاس   -۱۹
  یستخدم الترمومتر المئوي في قیاس درجة حرارة جسم اإلنسان   -۲۰
 درجة سیلزیة   ۱۰۰تدریج الترمومتر الطبي یبدا من الصفر حتي  -۲۱
  یستخدم الترمومتر الطبي في قیاس درجة حرارة السوائل   -۲۲
 مئوي اختناق فوق مستودع السائل یوجد في الترمومتر ال -۲۳
  السائل المستخدم في الترمومتر الطبي ھو الماء  -۲٤
  تصنع مقابض اواني الطھي من مواد جیدة التوصیل للحرارة   -۲٥
  من المواد ردیئة التوصیل للحرارة الصلب المقاوم للصدأ  -۲٦
 متر الطبي تقسم الدرجة الواحدة إلي عشرة أقسام في الترمو -۲۷
 یشترط النتقال الحرارة بین جسمین وجود اختالف في درجة حرارة الجسمین   -۲۸
 تنتقل الحرارة من الجسم األقل في درجة الحرارة إلي الجسم األعلي في درجة الحرارة   -۲۹
  األلمونیوم من المواد ردیئة التوصیل للحرارة  -۳۰
 ثقیلة شتاء ألنھا جیدة التوصیل للحرارةیفضل ارتداء المالبس الصوفیة ال -۳۱
 صب ماء ساخن علي الغطاء المعدني لزجاجة قد یساعد علي فتحھا  -۳۲
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 عدم ترك مسافات بین أجزاء الكوبري یؤدي إلي أضرار كبیرة عند تغیر درجة الحرارة -۳۳
 األنبوبة التي یتحرك فیھا الزئبق في الترمومتر واسعة  -۳٤
 یفضل استخدام الماء في صناعة الترمومترات  -۳٥
 تقاس درجة حرارة المریض بالترمومتر المئوي  -۳٦
 سیلیزیة   ۸۰یمكن تطھیر الترمومتر الطبى بوضعھ فى سائل درجة حرارة  -۳۷
  ال یمكن االعتماد على حاسة اللمس فى تقدیر درجة الحرارة  -۳۸
 الرقمي عند قیاس درجة حرارة األطفال یفضل استخدام الترمومتر  -۳۹
 تعتمد فكرة عمل الترمومتر على خاصیة تمدد السوائل بالحرارة وانكماشھا بالبرودة -٤۰
  یستخدم الترمومتر الطبي في قیاس درجة حرارة السوائل المختلفة   -٤۱
  درجة مئویة  ٤۰حتي  ۳٥تدریج الترمومتر المئوي من  -٤۲
 المواد جیدة التوصیل للحرارة الخشبمن  -٤۳
 المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة -٤٤
 السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى ھو الكحول  -٤٥
  األقواسبین  تخیر مما: ۳۱س
 ) زنبركي میزان -ى  زان رقممی - میزان ذو كفتین - میزان ذو كفة واحدة(  ............................. أداة قیاس الوزن -۱
 ) كجم ۲۰ - كجم ۲۰۰ - كجم۲ - كجم ۱۰(  .............................= نیوتن تكون الكتلة  ۲۰جسم وزنة   -۲
 ) الكثافة - الحجم - الوزن  -  الكتلة(  ............................. الجسم من مادة یعبر عن مفھوم یحتویھمقدار ما  -۳
 ) الكثافة - الحجم - الوزن - الكتلة(  .............................  قوة جذب األرض للجسم یعبر عن مفھوم مقدار ىأ -٤
 )  كتلة الجسم -  وزن الجسم -  حجم الجسم (  ............................. یستخدم المیزان ذو الكفتین في تعیین -٥
 ) كمیة المادة -الحالة الفیزیائیة -المكان (  ............................. عدا لىر كل ما یكتلة المادة مقدار ثابت ال یتغیر بتغیی -٦
 ) الوزن والقوة - الوزن - الحجم -الكتلة ( .............................  النیوتن ھو وحدة قیاس -۷
 ى )أعل ىإل  -األرضمركز   -األرضسطح  ( .............................جسم یؤثر دائما في اتجاه  أىوزن  -۸
 ) ٦۰ - ٦ - ۱ - ۱۰ كجم ( ............................. سطح المریخ ىتكون كتلة عل األرض ىكجم عل٦جسم كتلة   -۹

 ) ٦۰ -٦ - ۱ -۱۰ ( نیوتن ............................. سطح القمر ىیكون وزنة عل األرض ىكجم عل٦جسم كتلة  -۱۰
 > )  -  <  - األرض  ( =سطح  ىوزنة عل ............................. طائرة أو منطاد یتحرك یكون ىوزن شخص ف -۱۱
 ) نیوتن  ٦۰ - كجم٦۰ - نیوتن۱۰ - كجم ۱۰ (  .............................كجم فإن كتلتھ على األرض = ۱۰كتلة جسم على القمر -۱۲
 )  ۲۰۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰ - ۲ نیوتن (  .............................جرام على األرض یساوى تقریبا ۲۰۰وزن جسم كتلتھ  -۱۳
 ) ۱۰۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰ -  ۱۰جرام (  ............................. النیوتن یساوى تقریبا وزن جسم كتلتھ  -۱٤
 جرام )٥۰۰۰ -جرام ٥۰۰ -جرام ٥۰ -جرام ٥(  .............................كتلة نصف لتر من الماء تساوى   -۱٥
 نیوتن فإن وزن الشخص عندما یكون على سطح  ۷۰إذا كان وزن شخص فى منطاد ساكن مرتفع عن سطح األرض یساوى  -۱٦

 ) ۷۱ - ۷۰ - ٦۹  - ٦۸نیوتن (  ............................. األرض        
 المشترى )  -األرض   -( المریخ   أمثال وزنھ على القمر٦یكون علیھ وزن الجسم =  ............................. كوكب -۱۷
 )  ۱۰۰۰ - ۱۰۰ - ۱۰(  .............................الوزن بالنیوتن = الكتلة بالكیلوجرام ×  -۱۸
 ) نیوتن٦ -كجم ٦ - نیوتن۱ - كجم۱( ............................. نیوتن فإن وزنھ على القمر =٦وزن جسم على األرض   -۱۹
 ) ۱۲ - ۱۰ - ۷ - ٥أقسام (  .............................تقسم كل درجة في الترمومتر الطبى إلى  -۲۰
 )  ۱۰ -۱۰۰ -٦۰ - ٦ ( نیوتن .............................  نیوتن فإن وزنك على القمر یكون٦۰۰وزنك على األرض   -۲۱
 النحاس )  -البالستیك  -الورق  -( الھواء  ............................. كل المواد التالیة ردیئة التوصیل للحرارة ما عدا -۲۲
 الخشب )  -النحاس  -الزجاج  -( البالستیك  ............................. من المواد جیدة التوصیل للحرارة -۲۳
 ) حدیدال -األلومنیوم  -الزجاج  -( النحاس   ............................. من المواد ردیئة التوصیل للحرارة -۲٤
 الزجاج )  -األلمونیوم -البالستیك  -فى صناعة أواني الطھى ( الخشب  .............................  نستخدم -۲٥
 ) الخشب -الحدید  -األلمونیوم -فى صناعة مقابض أوانى الطھي (النحاس  .............................قد تستخدم  -۲٦
 )  الورق -الصلب  -البالستیك  -( الھواء ............................. كل المواد التالیة ردیئة التوصیل للحرارة ما عدا -۲۷
 ) الثلج إلى الھواء - الثلج إلى یدك - یدك إلى الثلج (  ............................. نتقل الحرارة منإذا لمست بیدك قطعة ثلج ت -۲۸
 الزجاج ) -النحاس  -الحدید  -( األلومنیوم   .............................أیھما أسرع توصیال للحرارة ؟  -۲۹
 )  ٤۲ - ۳۷ - ٤۰ - ۳٥سلیزیوس (  ............................. یبدأ التدرج علي الترمومتر الطبي من درجة -۳۰
 )  غلیان الزئبق - تجمد الماء - انصھار الكحول ( ............................. أقل درجة على الترمومتر المئوى تمثل درجة -۳۱
 ھواء )   -زئبق  -ماء   -( كحول  .............................مستودع الترمومتر الطبى على  ىیحتو -۳۲
 الغازات )  -الصلبة  األجسام -( السوائل    ............................. تمدد وانكماش تمثل ىفكرة عمل الترمومتر المئو -۳۳
 متسعة ) -شعریة  -( متسعة جدا  ............................. األنبوبة التي یتمدد بداخلھا الزئبق في الترمومتر تكون -۳٤
 تبرید ) -تسخین  -رج وتطھیر   -الترمومتر الطبي قبل االستخدام ( رج فقط   ............................. البد من  -۳٥
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 یقل حجمھ ) -ینكسر  -( یلتوي  .............................   من الخطأ وضع الترمومتر الطبي فى ماء مغلى ألنھ -۳٦
 -تصحیح ما بھا من أخطاء : أعد كتابة العبارات بعد : ۱٤س
 من مادة یحتویھ: ھو مقدار ما وزن الجسم  -۱
 كتلتھ لجسم تعبر عن مفھوم  األرضمقدار قوة جذب  -۲
 م  ٤لتر ماء نقي عند  حجمویكافئ  الحجمالكیلوجرام وحدة قیاس  -۳
 للجسم  األرضیستخدم في تعیین مقدار قوة جذب المیزان ذو الكفتین  -٤
 بتغییر حالة المادة صلبة أم سائلة أم غازیة   تتغیركتلة المادة  -٥
  األرض ال یتأثر بتغییر المكان علي سطح متغیر كتلة الجسم مقدار  -٦
  كجم ۳أكبر من كوكب المشتري  ىكجم تكون كتلتھ عل۳كتلتھ   األرضعلي سطح  جسم -۷
 دائما  ي اتجاهأوزن الجسم یؤثر في  -۸
   ۱۰×  وزن الجسم بالنیوتنكتلة الجسم بالكیلوجرام =  -۹
 األرض سطح  ىوزنة عل  ) أمثال ۷سطح القمر ( ىجسم عل  أىوزن  -۰۱
 كجم  ۱كجم تكون كتلتھ على سطح القمر ٦إذا كانت كتلة جسم على سطح األرض   -۱۱
 جرام ۱۰۰كتلة لتر ماء مقطر تكافئ  -۲۱

  العلمى  اكتب المفھوم: ٥۱س
 الجھاز المستخدم في في قیاس وزن الجسم  -۱
  وحدة قیاس الكتلة تكافئ كتلة مشبك الورق المعدني   -۲
  مقدار قوة جذب األرض للجسم   -۳
  الجھاز المستخدم في تقدیر كتلة كمیة من الفاكھة  -٤
 ما یحتویھ الجسم من مادة  مقدار  -٥
 وحدة قیاس الكتلة تكافئ كتلة لتر من الماء النقى   -٦
 جرام   ۱۰۰وحدة قیاس الوزن وتكافئ تقریبا وزن جسم كتلتھ  -۷
 مواد تسمح بمرور الحرارة خاللھا  -۸
 مواد ال تسمح بمرور الحرارة خاللھا   -۹

  ي  مواد تستخدم في صناعة الغالیات وأوانى الطھ -۱۰
 أداة تستخدم في قیاس درجة حرارة المواد السائلة   -۱۱
 أداة تستخدم في قیاس درجة حرارة اإلنسان   -۱۲
 السائل المستخدم في صناعة الترمومترات  -۱۳
 صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم ألخر   -۱٤
 مؤشر یساعدنا في التعبیر عن مدي سخونة أو برودة الجسم   -۱٥
 ما تمثلھ أعلي درجة حرارة في الترمومتر المئوي   -۱٦
 زیادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتھا  -۱۷
 شرط یجب توافره النتقال الحرارة من جسم ألخر   -۱۸
 مواد تستخدم في صناعة مقابض أوانى الطھى  -۱۹
 نوع من المالبس تستخدم في فصل الشتاء للحفاظ علي درجة حرارة الجسم  -۲۰
 جھاز یستخدم في قیاس درجة الحرارة  -۲۱
 ما تمثلھ أقل درجة حرارة في الترمومتر المئوي   -۲۲
 ما یوجد بین المستودع وبدایة األنبوبة الشعریة في الترمومتر الطبى -۲۳
 الترمومتر بتغیر درجات الحرارةد في وجوتغیر حجم السائل الم -۲٤
 لومنیوم والحدید  معدن یوصل الحرارة أسرع من األ -۲٥
 : ماذا یحدث لو: ٦۱س
 لم توجد جاذبیة  -۱
 وضع الترمومتر المئوي في ماء مغلي  -۲
 وضع الترمومتر الطبي تحت لسان إنسان سلیم لمدة دقیقة  -۳
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 رمومتر  استخدام الماء بدال من الزئبق في صناعة الت -٤
 تالمس جسمان أحدھما بارد واألخر ساخن  -٥
 أمسكت بطرف ساق زجاجیة طویلة یالمس طرفھا األخر فوق غاز مشتعل  -٦
 حاولت طھي الطعام في إناء من البالستیك  -۷
 صنع مقبض براد الشاي من النحاس  -۸
 تعذر نزع غطاء معدني بالبرطمان ثم سكبت علیھ ماء ساخن   -۹

 عدم وجود اختناق في الترمومتر الطبي -۱۰
 لم تترك مسافات محسوبة بین كل قضیبین من السكك الحدیدیة  -۱۱
 حاول شخص تطھیر ترمومتر طبي بوضعھ في ماء مغلي  -۱۲
 للحرارة جیدة التوصیل  اإلنسان جمیع المواد التي  یستخدمھا  -۱۳
 علل لما یأتي:  : ۷۱س
 كتلة الجسم مقدار ثابت ال یتغیر بتغییر المكان . -۱
 الكتلة والحجم شیئان مختلفان . -۲
 كتلة الجسم شئ مخالف لوزن نفس الجسم . -۳
 تحتاج السیارة إلي قوة أصغر من القطار لتحریكھا أو إیقافھا . -٤
 األجسام .یستخدم المیزان ذو الكفتین في قیاس كتل  -٥
 یستخدم المیزان الزنبركي في تعیین وزن جسم . -٦
 یختلف وزن جسم عند سطح األرض عن وزنة فوق قمة جبل عال .  -۷
 وزن أي جسم علي سطح القمر مختلف عن وزن نفس الجسم على كوكب المریخ .  -۸

كتلة الجسم بالكیلوجرام تساوي   -۹
 ۱ 
 وزنھ بالنیوتن تقریبا .  ۱۰

 وزن شخص یحلق فى منطاد أو طائرة عالیة یختلف عن وزنة فى منجم تحت سطح األرض  -۱۰
 یختلف وزن أى جسم باختالف الكوكب الموجود علیھ . -۱۱
 تسقط األجسام دائما تجاه األرض . -۱۲
 یجب وضع المیزان ذى الكفتین أفقیا على سطح ثابت   -۱۳
 جسم بھ . یتمدد سلك المیزان الزنبركى عند تعلیق  -۱٤
 وزنك على القمر أقل من وزنك على األرض  -۱٥
 قوة جاذبیة القمر اقل من قوة جاذبیة األرض   -۱٦
 فى البلدان الباردة تصنع النوافذ من لوحى زجاج بینھما مسافة   -۱۷
 تترك مسافات أو فجوات بین قضبان السكك الحدیدیة  -۱۸
 تصنع أوانى الطھي من األلومنیوم بینما تصنع مقابضھا من البالستیك  -۱۹
 تستخدم األغطیة الثقیلة والمالبس الصوفیة في فصل الشتاء   -۲۰
 ال یمكن االعتماد علي حاسة اللمس في تقدیر درجات الحرارة  -۲۱
 األنبوبة الشعریة للترمومتر الطبي وجود اختناق في  -۲۲
 یجب عدم الضغط باألسنان علي الترمومتر الطبي   -۲۳
 ال یطھر الترمومتر الطبي بغمسھ في ماء مغلى  -۲٤
 وجود عدة أنواع للترمومترات   -۲٥
 یستخدم الزئبق في صناعة الترمومترات  -۲٦
 اإلحساس ببرودة الثلج عند مالمستھ  -۲۷
 دى واسعاً لقیاس درجة الحرارة یعطي الزئبق م -۲۸
 كجم . احسب :  ۳۰: إذا كانت كتلة جسم على سطح األرض  ۱۸س
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 وزنة على سطح القمر  -۳وزنة على سطح األرض          -۲كتلتھ على سطح القمر            -۱             
 كجم ، احسب وزنة على األرض وعلى القمر ٦: جسم كتلتھ على األرض ۱۹س
 نیوتن كم تكون كتلتھ علي سطح األرض .    ۱٥۰نة علي سطح القمر : جسم وز۲۰س
 كجم . ۱۰: احسب وزن جسم على سطح األرض عندما تكون كتلتھ ۲۱س
 .  نیوتن ۳۰۰: احسب وزن جسم عندما تكون كتلتھ ۲۲س
 كجم  ۳=  األرضاحسب وزن جسم كتلتھ على سطح : ۲۳س
 نیوتن ۲۰۰احسب كتلة جسم وزنھ : ۲٤س
 نیوتن  ٦۰ األرضكان وزنھ على سطح  إذااحسب وزن جسم على سطح القمر  : ۲٥س
 كجم  احسب . ٦۰: رجل فضاء كتلتھ على سطح األرض = ۲٦س

 وزنة على سطح القمر  -۳وزنھ علي سطح األرض     -۲كتلتھ على سطح القمر      -۱           
 : مكونات الغالف الجوي الوحدة الثالثة مراجعة 

 مما یتكون الغالف الجوى لألرض ؟  :۲س                         ما مصادر غاز األكسجین فى الھواء ؟ :۱س
 اذكر خصائص األكسجین  :٤س                                        ما أھمیة الغالف الجوى ؟ :۳س
 ما أھمیة واستخدامات األكسجین ؟  :٥س
 ؟أكسید الكربون  ىثان مما یتكون جزئ :۷س                               أكسید الكربون ىحدد مصادر ثان :٦س
 أكسید الكربون ؟ ىما أھمیة واستخدامات غاز ثان  :۹س                            أكسید الكربون ىاذكر خصائص ثان :۸س
 ؟  كسید الصودیوم أثناء تحضیر النیتروجینلماذا یستخدم ھیدرو :۱۱س               ؟ باألزوتغاز النیتروجین  لماذا یسمى :۱۰س
 ما أھمیة واستخدامات غاز النیتروجین ؟ :۱۳س                        ما خصائص غاز النیتروجین ؟  :۱۲س
 : صوب ما تحتھ خط : ٤۱س
 في إطفاء الحریق  األكسجینیستخدم غاز  -۱
 ھو ثاني أكسید الكربون في الحالة الصلبة  الجلید العادي -۲
 فى إطفاء الحرائق  النیتروجینیستخدم  -۳
 النیتروجین  التي تقوم بھا النباتات ویتصاعد غاز  التنفسفي عملیة  ۲coیدخل غاز   -٤
 یشتعل ویساعد علي االشتعال غاز ثاني أكسید الكربون  -٥
  ٪ ۱یوجد ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي بنسبة  -٦
   األكسجین یستخدم ماء الجیر الرائق في الكشف عن غاز  -۷
 في الغالف الجوي مسئولیة عن ارتفاع الحرارة علي األرض   غاز األكسجین زیادة نسبة  -۸
 أثناء تنفس النباتات واحتراق الشمعة  النیتروجینینتج غاز  -۹

 عند إمرار غاز ثانى أكسید الكربون فى ماء الجیر الرائق أسود راسب یتكون  -۱۰
   بإزاحة الماء ألسفلیجمع غاز ثاني أكسید الكربون  -۱۱
 فى التبرید  األكسجین یستخدم غاز -۱۲
 العصائر  ىاألغذیة الفارغة ھ -۱۳
 الكربوھیدرات النیتروجین عنصر أساسى في تصنیع  -۱٤
 من الھواء  أقل كثافة غاز األكسجین  -۱٥
  تأكسداتحاد المادة سریعا باألكسجین مع انطالق ضوء وحرارة یسمي  -۱٦
  النیتروجین في جو من  المیثان نحصل علي لھب االكسي استیلین عند احتراق غاز  -۱۷
 ال یشتعل وال یساعد على االشتعال  األكسجین  -۱۸
 تركیب البارود  ىف نثاني أكسید الكربویدخل غاز  -۱۹
 ذرات من األكسجین  أربعیتكون غاز األوزون من  -۲۰
 وماء فى وجود ثانى أكسید المنجنیز  نیتروجینینحل فوق أكسید الھیدروجین إلى  -۲۱
 ضرورى لحدوث عملیة الصدأ ثانى أكسید الكربونغاز  -۲۲
 : أكمل العبارات التالیة :۱٥س
 ............................. بینما یتكون جزئ غاز األوزون من  .............................یتكون جزيء األكسجین من  -۱
 من كثافة الھواء .  .............................كثافة غاز األكسجین  -۲
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 ............................. الغالف الجوي بنسبة   ىیوجد ثاني أكسید الكربون ف -۳
 ............................. ویرمز لھ بالرمز  .............................أكسید الكربون من  ىیتكون جزئ ثان -٤
 .............................   ىأكسید الكربون في الغالف الجو ىمن أسباب ارتفاع نسبة ثان -٥
 ............................. فى الماء ولذا ال یجمع  .............................غاز ثاني أكسید الكربون  -٦
 ............................. ویرمز لھ بالرمز   .............................جزئ غاز النیتروجین یتكون من  -۷
 . ............................یدخل النیتروجین في تركیب جمیع أنسجة  -۸
 ............................. الذى یدخل فى تركیب األسمدة و  .............................و  .............................عنصر النیتروجین یدخل في تركیب  -۹

 ........... .................. من نیتروجین الھواء الجوي بمساعدة  .............................البقولیات تنتج  -۱۰
 تعتبر المصدر الرئیسي لغاز األكسجین الموجود في الغالف الجوى . ............................. -۱۱
 ............................. ألنھ   .............................یجمع غاز النیتروجین بإزاحة  -۱۲
 ............................. و  .............................و  .............................من استخدامات غاز األكسجین  -۱۳
 ٪ من حجم الغالف الجوي   ............................. غاز األكسجین یكون  -۱٤
 القادمة من الفضاء الخارجي.  .............................للغالف الجوي فوائد عدیدة منھا أنھ یمتص  -۱٥
 ............................. فى أثناء عملیة  .............................ینتج غاز األكسجین بوفرة من  -۱٦
 .......................... ...و  .............................إلى  .............................ینحل فوق أكسید الھیدروجین في وجود  -۱۷
 ............................. في نشاط تحضیر األكسجین في المعمل یعمل ثانى أكسید المنجنیز  -۱۸
 ............................. غاز األكسجین ال یشتعل ولكنھ  -۱۹
 .................. ...........ألنھ   .............................یجمع غاز األكسجین بإزاحة  -۲۰
 .............................  ىوجود الرطوبة یسم ىاتحاد غاز األكسجین مع المادة ببطء ف -۲۱
 .............................  ىاتحاد غاز األكسجین مع المادة سریعا مع انطالق ضوء وحرارة یسم -۲۲
 ............. ................عندما تتحد المواد باألكسجین تزید  -۲۳
 ............................. األرض من  ىتحم ىالت .............................لطبقة  ىغاز األكسجین ھو المكون الرئیس -۲٤
 ال تذوب في الماء . ىالت .............................وما یسبب التعكیر تكون  .............................ماء الجیر الرائق عبارة عن  -۲٥
 ............................. و   .............................یستھلك األكسجین فى عملیتى  -۲٦
 ............................. المخفف مع  .............................أكسید الكربون بتفاعل  ىیحضر غاز ثان -۲۷
 ............................. ویرمز لھ بالرمز  .............................بینما األزوت ھو غاز  .............................القاتل الصامت ھوغاز   -۲۸
 .  ى٪ من مكونات الغالف الجو .............................النیتروجین یمثل  -۲۹
 ............................. وینتج ثاني أكسید الكربون من عملیة  .............................ینتج األكسجین من عملیة  -۳۰
 ............................. وجود  ىف .............................یتم تحضیر غاز األكسجین من  -۳۱
 ............................. ماء الجیر  .............................أكسید الكربون  ى غاز ثان -۳۲
بینما فى عملیة التنفس یستھلك غاز   .............................وینتج غاز    .............................فى عملیة البناء الضوئى یمتص النبات غاز    -۳۳

 ............................. وینتج غاز  .............................
 یستخدم فى التبرید ........................... فیف الضغط یتحول إلىخإلى سائل وبت  ...........................و  ...........................بـ  ۲coیحول غاز  -۳٤
 الذى ال یصدأ  .............................یستخدم النیتروجین فى صناعة  -۳٥
 الكائنات الحیة  ........................... وكذلك من ........................... مثل  ...........................ینبعث ثانى أكسید الكربون نتیجة احتراق المواد  -۳٦
 .................. ...........من خصائص غاز ثانى أكسید الكربون أنھ  -۳۷
 : اكتب المصطلح العلمى :٦۱س
  تقریبا من حجم الھواء  ٪۲۱غاز ضروري لحیاة الكائنات الحیة یمثل   -۱
  المصدر الرئیسي لألكسجین في الھواء الجوي   -۲
 خلیط الغازات التي تحیط بالكرة األرضیة منجذبة إلیھا بفعل الجاذبیة األرضیة  -۳
 غاز یعكر ماء الجیر الرائق   -٤
  نسبة ما یشغلھ األكسجین من حجم الھواء   -٥
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 غاز یستخدم في صناعة النشادر  -٦
 غاز یستخدم فى تحضیره محلول فوق أكسید الھیدروجین -۷
 األكسجین فیھ من ثالث ذرات  ئغاز یتكون الجز -۸
 القابلة لالشتعال  غاز یستخدم فى تخزین البترول وبعض المواد -۹

 وماء  أكسجین إلىصل ف في المعمل وتن األكسجینالمادة الكیمیائیة المستخدمة في تحضیر  -۱۰
 غاز یدخل فى عملیة البناء الضوئى  -۱۱
 المادة المتكونة علي سطح الحدید عند تعرضھ ألكسجین الھواء الرطب   -۱۲
 بب ارتفاع درجة حرارة األرض  الغاز المسئول عن ظاھرة االحتباس الحراري التي تس -۱۳
 المركب المستخدم في الكشف عن غاز ثاني أكسید الكربون  -۱٤
 في المعمل األكسجینالعامل المساعد عند تحضیر غاز  -۱٥
 غاز ینتج من تنفس اإلنسان ویخرج مع ھواء الزفیر  -۱٦
 یة علي جذورھا نباتات تنتج البروتینات من نیتروجین الھواء بمساعدة البكتریا العقد -۱۷
 غاز یستخدم حدیثا في ملء إطارات الطائرات والسیارات   -۱۸
 أحد مركبات النیتروجین الھامة ولھا دور أساسى في إنتاج األسمدة والمخصبات  -۱۹
 مادة تستخدم المتصاص غاز ثاني أكسید الكربون من الھواء الجوي  -۲۰
 غاز یطلق علیھ القاتل الصامت   -۲۱
  الحرائق   إطفاءغاز یستخدم في  -۲۲
  ن دلھب یستخدم في قطع ولحام المعا -۲۳
 المصدر الرئیسي لتحضیر غاز النیتروجین صناعیاً وفي المعمل  -۲٤
 خواصھا   أومادة تزید من سرعة التفاعل الكیمیائي دون ان تدخل فیھ وال یتغیر وزنھا  -۲٥
 : ضع عالمة ( √) أو عالمة ( × ) :  ۷۱س
 غاز األكسجین عدیم اللون والطعم والرائحة وال یساعد على االشتعال -۱
 زیادة النشاطات اإلنسانیة مسئولة عن زیادة نسبة ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي  -۲
 ینتج غاز األكسجین من تنفس النباتات   -۳
  أكسید الكالسیوم وسبب تعكره ھو تكون بیكربونات الكالسیوم   ماء الجیر الرائق ھو -٤
 یجمع غاز ثاني أكسید الكربون بإزاحة الماء إلي أسفل  -٥
 غاز ثاني أكسید الكربون أثقل من الھواء لذا تزید نسبتھ في ھواء اآلبار والكھوف العمیقة  -٦
 ة ویساعد علي االشتعال  غاز ثاني أكسید الكربون عدیم اللون والطعم والرائح -۷
 ۳oیتكون غاز األوزون من ذرتین ویرمز لھ بالرمز   -۸
 غاز النیتروجین غاز نشط یتفاعل بسھولة مع كثیر من العناصر األخرى  -۹

 یستخدم ثانى أكسید الكربون فى صناعة المیاه الغازیة -۱۰
  عنصر النیتروجین أساسي في تركیب البروتینات   -۱۱
 تثبت بكتیریا العقد الجذریة فى النباتات البقولیة أكسجین الھواء الجوى -۱۲
 تتآكل المواد المصنوعة من الحدید عند تعرضھا للرطوبة  -۱۳
 من مكونات الھواء الجوي   ٪۷۸یشغل األكسجین  -۱٤
 تقریبا   ٪۰٫۰۳أكسید الكربون في الھواء الجوي نسبة غاز ثاني  -۱٥
  تنتج النباتات المنبتة غاز األكسجین الذي یعكر ماء الجیر الرائق   -۱٦
 یجمع غاز ثاني أكسید الكربون بإزاحة الھواء ألعلي  -۱۷
 اإلفراط في تناول المشروبات الغازیة غیر صحي   -۱۸
 في وجود أكسید النحاس إلى ماء ونیتروجین  ینحل فوق أكسید الھیدروجین -۱۹
 غاز ثانى أكسید الكربون یعكر ماء الجیر الرائق  -۲۰
  عند إتحاد المواد باألكسجین تظل كتلتھا ثابتة   -۲۱
 األكسجینغاز النشادر ھو االمونیا وتستخدم في تحضیره غاز  -۲۲
  ن ذرة واحدةالكربون یتكون م أكسیدوثاني  األوزون جزيء كل من  -۲۳
 ینتج األكسجین بوفرة من النباتات الخضراء أثناء عملیة البناء الضوئى -۲٤
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 یحضر األكسجین من تفكك محلول فوق أكسید الھیدروجین فى وجود ثانى أكسید الكربون -۲٥
 البقولیات مثل البرسیم تستفید من نیتروجین الھواء الجوى  -۲٦
 ومعناھا غاز الحیاة یسمى النیتروجین أیضا باألزوت  -۲۷
 یستخدم األوزون فى أجواء خزانات السوائل القابلة لالنفجار واالشتعال -۲۸
 -اإلجابة الصحیحة: : اختر۸۱س
 النیتروجین )  -األكسجین  -( ثاني أكسید الكربون  ............................. الغاز الذي یسمي باألزوت ھو -۱
 النیتروجین السائل ) -ثاني أكسید الكربون الصلب  -( األكسجین  ............................. الثلج الجاف ھو -۲
 البروتینات )  -الدھون  -أنسجة الكائنات الحیة  - ىالغالف الجو (  ............................. یوجد النیتروجین فى كل مما یأتي عدا -۳
 كل ما سبق ) -الغالف الجوى  -كربونات الكالسیوم   -( فوق أكسید الھیدروجین  ............................. من ۲Nیحضر غاز  -٤
 )  ۲co- ۲o -  H- ۲N (   .............................الغاز الذي ال یشتعل ولكنھ یساعد علي االشتعال ھو  -٥
 أكسید الكالسیوم ) -كربونات الكالسیوم   -( ھیدروكسید الكالسیوم  ............................. ماء الجیر الرائق ھو -٦
 ) ۲o- ۲N   - H- ۲co(  ............................. الغاز الذي یستخدم مع االستیلین في لحام المعادن ھو غاز -۷
 النیتروجین )   - األوزون - األكسجین(  ............................. المصابیح ھو أنواعغاز یستخدم في ملء بعض  -۸
 بخار الماء )  - ۲o -  ۲N - ۲co(   ............................. أى الغازات التالیة توجد بنسبة أكبر فى الھواء الجوى ؟ -۹

 )H  - ۲o - ۲N - ۲co(  ............................. فى تحضیر غاز یستخدم فوق أكسید الھیدروجین -۱۰
 ) ٤o  - o - ۲o -  ۳o(  ............................. یتواجد األكسجین فى الغالف الجوى فى صورة جزیئات تركیبھا -۱۱
 الھیدروجین ) -النشادر -النیتروجین -( األكسجین ............................. عملیات التنفس واالحتراق تستھلك غاز -۱۲
 ............................. ینحل فوق أكسید الھیدروجین فى وجود ثانى أكسید المنجنیز إلى  -۱۳

 ھیدروجین ومنجنیز ) -ھیدروجین وماء  -وماء أكسجین  -( أكسجین وھیدروجین                                                              
   .......... ثم إضافة قلیل من الماء یتصاعد غاز النیتروجینعند وضع شریط من الماغنسیوم المشتعل في مخبار یحتوى على غاز  -۱٤

 الھیدروجین ) - نشادرال -النیتروجین  - األكسجین (                                                                                                    
 )۲o- ۲N - H - ۲co(  ............................. عند إضافة حمض ھیدروكلوریك مخفف إلى كربونات كالسیوم ینتج -۱٥
 النیتروجین ) -ثانى أكسید الكربون  -یدخل فى تركیب البارود ( األكسجین  .............................غاز  -۱٦
  ................یتكون على جدار المخبار   الكربون أكسیدعند وضع شریط من الماغنسیوم المشتعل في مخبار یحتوى على غاز ثاني  -۱۷

 أكسجین ) -كربون  -نیتروجین  -ماغنسیوم   (                                                                                                         
 الخبز ) -النشادر  -البارود  -( الفوالذ  ............................. یدخل غاز ثانى أكسید الكربون فى صناعة -۱۸
 الكربون ) أكسیدثاني  -النیتروجین -األكسجین(   ............................. تعتمد عملیة البناء الضوئي على وجود غاز -۱۹
 األوزون )  -ثانى أكسید الكربون  -النیتروجین  -( األكسجین  ............................. الغاز الذى یعكر ماء الجیر -۲۰
 الثلج الجاف )  -المیاه الغازیة  -األسمدة  -( مطفأة الحریق  ............................. یدخل النیتروجین فى صناعة -۲۱
 : ماذا یحدث لو: ۱۹س
 إدخال شمعة مشتعلة في مخبار بھ غاز األكسجین  -۱
 تنكیس مخبار مملوء بغاز األكسجین فوق أخر مملوء بالھواء لفترة قصیرة  -۲
 تنكیس مخبار مملوء بغاز األكسجین في حوض بھ ماء   -۳
 مر ھواء الزفیر في ماء الجیر الرائق   -٤
 أضیفت كمیة من الخمیرة إلى العجین   -٥
 نكس مخبار مملوء بغاز ثاني أكسید الكربون في حوض بھ ماء  -٦
 تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أیام لجو رطب  -۷
 ٪۲۱زادت نسبة األكسجین قي الھواء الجوي عن  -۸
 ٪ ۰٫۰۳زادت نسبة ثاني أكسید الكربون في الھواء الجوي عن  -۹

 قلت نسبة ثاني أكسید الكربون بدرجة كبیرة في الھواء الجوى  -۱۰
 تم القضاء على بكتیریا التربة   -۱۱
 ضراء والغابات علي سطح األرض قلت المساحات الخ -۱۲
 لم یوجد غالف جوي حول األرض   -۱۳
 لم توجد أجسام عالقة في الغالف الجوي  -۱٤
 أسقطت قطرات من فوق أكسید الھیدروجین علي ثاني أكسید المنجنیز  -۱٥
 لم یستخدم ثاني أكسید المنجنیز عند تحضیر غاز األكسجین من فوق أكسید الھیدروجین  -۱٦
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 حاولت جمع األكسجین بإزاحة الھواء ألسفل   -۱۷
 الحدیدیة للھواء الرطب بدون دھانات  المنشآتتعرضت  -۱۸
 اتحدت مادة مع األكسجین  -۱۹
 لم توجد طبقة األوزون قي الغالف الجوي  -۲۰
 ستیلین في جو من األكسجین احترق غاز األ -۲۱
 تروجین ثم أضفت ماء للمادة المكونة نسیوم مشتعل في مخبار بھ غاز نیغغمست شریط ما -۲۲
 أثرت علي كمیة من غاز النیتروجین بضغط شدید مع التبرید  -۲۳
 ارتبطت ذرة كربون بذرتي أكسجین -۲٤
 أشعلت شریط ماغنسیوم وأدخلتھ في مخبار مملوء بثاني أكسید الكربون  -۲٥
  الجوىفي الھواء  األكسجینعدم وجود  -۲٦
 ن فى الھواء الجوىعدم وجود النیتروجی -۲۷
 : : علل۰۲س
 یستخدم ثانى أكسید المنجنیز في تحضیر غاز األكسجین في المعمل  -۱
 لطبقة األوزون أھمیة كبیرة الستمرار الحیاة علي سطح األرض  -۲
 لوال النباتات الخضراء النعدمت الحیاة علي  سطح األرض   -۳
 زیادة اشتعال شظیة مشتعلة عند دخولھا مخبار بھ أكسجین  -٤
 تضاف الخمیرة إلي العجین في صناعة الخبز   -٥
 یتعكر ماء الجیر الرائق بإمرار ثاني أكسید الكربون فیھ  -٦
 تناقص المساحات الخضراء ضار بالبیئة  -۷
 تعاني البیئة من ارتفاع نسبة ثاني أكسید الكربون فى السنوات األخیرة -۸
 بالرغم من أن األكسجین یستھلك فى عملیات التنفس إال أن نسبتھ ثابتة في الغالف الجوى  -۹

 ف الجوي أھمیة كبیرة في استمرار الحیاة  الغال -۱۰
 تستخدم اسطوانات من األكسجین أثناء تسلق الجبال  -۱۱
 یبقى ثانى أكسید المنجنیز أثناء تحضیر غاز األكسجین بدون تغییر فى الكمیة والخواص  -۱۲
 یستخدم ماء الجیر الرائق في الكشف عن غاز ثاني أكسید الكربون  -۱۳
 أكسید الكربون في إطفاء الحرائق  یستخدم غاز ثاني -۱٤
 لثاني أكسید الكربون أھمیة  كبیرة في الحیاة على األرض   -۱٥
 یستخدم النیتروجین في ملء إطارات السیارات والطائرات حدیثا   -۱٦
 المصدر الرئیسي لتحضیر النیتروجین ھو الھواء الجوى  -۱۷
   یدخل النیتروجین في تركیب أنسجة الكائنات الحیة -۱۸
 قطع وحرق الغابات جریمة في حق البشریة   -۱۹
 عند تحضیر النیتروجین یمرر الھواء علي محلول ھیدروكسید صودیوم أو بوتاسیوم مركز  -۲۰
 عند تحضیر غاز النیتروجین في المعمل یمرر الھواء علي نحاس ساخن  -۲۱
 یرةزیادة نسبة غاز ثانى أكسید الكربون فى الطبیعة فى السنوات األخ -۲۲
 یستخدم النیتروجین السائل كمبرد للمنتجات الغذائیة واألدویة   -۲۳
 یجمع غاز النیتروجین بإزاحة  الماء ألسفل  -۲٤
 تصاعد رائحة نفاذة نتیجة إضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنیسیوم فى النیتروجین  -۲٥
 یطلق علي غاز ثاني أكسید الكربون ( القاتل الصامت ) -۲٦
 ف جزئ األكسجین عن جزئ األوزون یختل -۲۷
  تحضیره في المعمل أثناءبإزاحة الماء ألسفل في المخبار  األكسجینیجمع  -۲۸
 لالنفجار  خزانات السوائل القابلة   أجواءروجین في تیستخدم النی -۲۹
 تزداد كتلة كرة من سلك األلومنیوم بعد تسخینھا لدرجة االحمرار  -۳۰
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 عند إمرار غاز ثانى أكسید الكربون فى ماء الجیر الرائق یتكون راسب أبیض  -۳۱
 یستخدم الغواص أسطوانة أكسجین أثناء الغطس فى الماء  -۳۲
 یسمى غاز النیتروجین باألزوت  -۳۳
 لغاز النیتروجین أھمیة فى حیاة اإلنسان -۳٤
  : أذكر أھمیة كال من :۲۱س
                    غاز النیتروجین فى الطبیعة                      -۱
 لھب األكسى استیلین  -۲
 ثانى أكسید المنجنیز فى تحضیر األكسجین                        -۳
 ماء الجیر الرائق   -٤
 غاز النیتروجین في إطارات السیارات والطائرات              -٥
 النیتروجین المسال   -٦
 النحاس الساخن عند تحضیر غاز النیتروجین     -۷
 لبكتریا التي تعیش في جذور البقولیات ا -۸
 محلول ھیدروكسید البوتاسیوم المركز عند تحضیر النیتروجین فى المعمل  -۹

 : التركیب والوظیفة الوحدة الرابعةمراجعة 
            ؟ ىتركب الجھاز العصبیمما  :۱س
 مما تتركب الخلیة العصبیة ؟   :۲س
 ؟ ى المركز ىمما  یتركب الجھاز العصب :۳س
 الحبل الشوكى -النخاع المستطیل -المخیخ  - النصفین الكرویین : وظیفة كال من ما :٤س
 الفعل المنعكس . رد اذكر أمثلة على  :٥س
 ؟  ىما أھمیة الجھاز العصب :٦س
 ؟ ىما وسائل المحافظة على الجھاز العصب :۷س
 فى اإلنسان  ىمما یتركب الجھاز الحرك :۸س
 ؟ ىمما یتركب الھیكل المحور :۹س
  ؟ ىمما یتركب الھیكل الطرف :۱۰س
 اذكر أنواع المفاصل . :۱۱س
 ما أنواع العضالت ؟  :۱۲س
 ؟ ىحافظ على الجھاز الحركتكیف  :۱۳س
 : ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (×) أمام غیر الصحیحة : ٤۱س
 یتكون ھیكل الطرف السفلي من العضد وعظمتى اللسان وعظام الید  -۱
 مفصل الركبة واسع الحركة -۲
 مفصل الكتف من المفاصل الثابتة لحركتھ -۳
 المفاصل تربط العظام بالعضالت -٤
 األوتار موضع اتصال طرفي عظمتین -٥
 لحركةمفصل الفخذ من المفاصل محدودة ا -٦
 عظمة العضد توجد بالطرف العلوي  -۷
 المفاصل عبارة عن أماكن تقابل العظام  -۸
 عظام الجمجمة ال یوجد بینھا مفاصل  -۹

 الجھاز الحركي یشمل الجھاز الھیكلي والجھاز العضلي -۱۰
 یتكون الجھاز العصبي من المخ والحبل الشوكي واألعصاب  -۱۱
 یعمل الجھاز العصبي كحلقة وصل بین األعضاء المستقبلة والمستجیبة  -۱۲
  الخلیة العضلیة ھي وحدة بناء وظیفة الجھاز العصبي  -۱۳
 یوجد نوعان من التفرعات في الخلیة العصبیة  -۱٤
 التشابك العصبي یوصل الغذاء بین الخالیا العصبیة  -۱٥
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  ثرة التالفیف والثنیات یتمیز النصفان الكرویان بك -۱٦
  یربط النصفان الكرویان ألیاف عضلیة -۱۷
  القشرة المخیة عبارة عن مادة بیضاء -۱۸
 المخیخ یحافظ على توازن الجسم أثناء تأدیة الحركة  -۱۹
 یوجد بالحبل الشوكي مراكز مسئولة عن اإلحساس والحركة   -۲۰
 الجھاز العصبي یستقبل المعلومات ثم یفسرھا فیستجیب الجسم لھا  -۲۱
 : اختر اإلجابة المناسبة :٥۱س
 )  ۱۲ - ۲۱ - ۳۱زوجاً من األعصاب (  .................................یبلغ عدد األعصاب المخیة  -۱
 ) A - F - H(  ................................. المادة الرمادیة بالحبل الشوكي على شكل حرف -۲
 األفعال المنعكسة ) -توازن الجسم  -( عملیات التفكیر  .................................المخیخ مسئول عن  -۳
 التفرعات الشجریة ) -غالف دھني  -( األوعیة الدمویة    ................................. من مكونات جسم الخلیة العصبیة  -٤
 كل ما سبق)  -األعصاب  -الحبل الشوكي  -( المخ   .................................یتكون الجھاز العصبي من  -٥
 تكاثر ) ال -اإلحساس  -التنفس  -( التغذیة  ................................. وظیفة الجھاز العصبي ھي -٦
 العظام ) -العضالت  -األعصاب  -( الخلیة العصبیة  ................................. وحدة بناء وظیفة الجھاز العصبي ھي -۷
 ................................. التشابك العصبي ھو اتصال بین الخالیا العصبیة بواسطة  -۸

 كل ما سبق )  -التفرعات االنتھائیة  -( التفرعات الشجیریة                                                                                          
 غیر ذلك ) -بسرعة  -( ببطء  .................................رد الفعل المنعكس یحدث   -۹

 كل ما سبق ) -القفص الصدري  -العمود الفقاري  -(الجمجمة  ................................. منیتكون الھیكل المحوري  -۱۰
 القفص الصدري ) -العمود الفقاري  -( الجمجمة  .................................  أعضاء الحس توجد في تجاویف -۱۱
 ) ٤۳ - ۳۳ - ۲۳ -  ۱۳(  ................................. عدد فقرات العمود الفقاري  -۱۲
 )  ۲۰ - ۲۲ -  ۱۲ - ۱۰ - ٥(   .................................  عدد ضلوع القفص الصدري المتصلة بالقص -۱۳
 )ى الحرك -العصبي  -التنفسي  -( الھضمي  ................................. الحبل الشوكي واألعصاب أعضاء فى الجھاز -۱٤
 )  أكثر من ذلك - ثالثة أنواع -نوعان  -( نوع واحد   .................................  لتفرعات في الخلیة العصبیةأنواع ا -۱٥
 ) كل ما سبق -التنفس  -الحركة  -( اإلحساس   ................................. ھمقدرة الكائن الحي على تغییر مكان -۱٦
 ) كل ما سبق -العصبي  -العضلي  -( الھیكلي  ................................. تكامل الجھازحدوث الحركة نتیجة  -۱۷
 كل ما سبق ) -الحوض  -(الكتف  .................................الھیكل الطرفي یتصل بعظام  -۱۸
 ) غیر ذلك -واسعة الحركة  -دة الحركة محدو  -( عدیمة الحركة  .................................المفاصل الثابتة  -۱۹
 )  إرادیة وال إرادیة -ال إرادیة   -(إرادیة  .................................عضالت القناة الھضمیة  -۲۰
 الحبل الشوكي ) -المخیخ  -بغالف دھني ( محور الخلیة العصبیة  .................................  یحاط . -۲۱
 الحبل الشوكي ) -النصفین الكرویین  -( النخاع المستطیل  .................................عكس یتم في الفعل المن  -۲۲
 جمیع ما سبق ) -الكوع  -الفخذ  -( الركبة   .................................من المفاصل واسعة الحركة  -۲۳
 عضلتین )   -العضلة بالعظم  -( طرفي عظمتین   .................................المفصل ھو موضع اتصال  -۲٤
 لیف عضلى ) -مفصل  -وتر  ( .................................یربط العظام بالعضالت   -۲٥
 محدودة الحركة )  -واسعة الحركة  -( عدیمة الحركة   .................................مفاصل الجمجمة   -۲٦
 ................................. كل مما یلي من مكونات الجھاز العصبي المركزي ما عدا  -۲۷

 النخاع المستطیل )  -الحبل الشوكي  -النصفین الكرویین  -( األعصاب الشوكیة                                                                   
 ) زوج ۱۱ -زواج  ۱۲ -أزواج  ۱۰من الضلوع (  .................................یتكون القفص الصدري من  -۲۸
 ) المخیخ -الحبل الشوكي  -( النصفان الكرویان  .................................المسئول عن حفظ توازن الجسم  -۲۹
 النصفین الكرویین ) -المخیخ   -الحبل الشوكى  -( النخاع المستطیل  .................................لتذكر فى تقع مراكز التفكیر وا -۳۰
 الحبل الشوكى ) -النخاع المستطیل  -المخیخ  -( النصفین الكرویین   ................................. كل مما یلى من مكونات المخ ماعدا  -۳۱
   .................................طیل مسئول عن النخاع المست -۳۲

 األفعال المنعكسة )  -تنظیم العملیات الالإرادیة  -المحافظة على توازن الجسم  -( التحكم فى الحركات اإلرادیة                           
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 الكوع )  -الفخذ  -المعصم  -( الكتف  ................................. من المفاصل محدودة الحركة -۳۳
 رمادیة ) -برتقالیة  -سوداء  -اللون ( حمراء  .........................السطح الخارجى للنصفین الكرویین یعرف بالقشرة المخیة وھى    -۳٤
 ) المخ -النخاع المستطیل  -المخیخ  -( النصفین الكرویین  .................................  المراكز الحسیة الخمس تقع فى -۳٥
 واسعة الحركة )  - محدودة الحركة - ( الثابتة ................................. المفاصل التى تتیح الحركة فى اتجاه واحد فقط -۳٦
 العضد )  -المفاصل  -( األوتار  .................................تعرف األماكن التى تتقابل فیھا العظام معا بـ -۳۷
 : اذكر المصطلح العلمي :٦۱س
 وحدة  البناء األساسیة للجھاز العصبي   -۱
 علبة عظمیة یوجد بداخلھا المخ -۲
 عضو یصل المخ بالحبل الشوكي ومسئول عن العملیات الالإرادیة  -۳
 یحافظ على توازن الجسم أثناء الحركة   -٤
 الھیكل الذي یضم الجمجمة والعمود الفقاري  والقفص الصدري   -٥
  محور الھیكل العظمي في جسم اإلنسان  -٦
 ما یربط العضالت بالعظام   -۷
 لطرفین العلویین والطرفین السفلیین الھیكل الذي یضم ا -۸
  موضع اتصال طرفي عظمتین  -۹

  یتكون من الجھاز الھیكلي والجھاز العضلي  -۱۰
 توجد بین الفقرات لتمنع احتكاكھا ببعضھا أثناء الحركة  -۱۱
 مجموعة من المفاصل تتیح الحركة فى اتجاه واحد فقط  -۱۲
 نھا من األمام بعظمة القص تتصل العشرة أزواج األولى م -۱۳
 مسئول عن نقل الرسائل العصبیة من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس -۱٤
 یحیط بھا مادة بیضاء  Hعضو یتكون من مادة رمادیة على شكل حرف  -۱٥
 استجابة تلقائیة من الجسم نحو المؤثرات المختلفة  -۱٦
 یمتد منھا تفرعات شجیریة  -۱۷
 أنواع من العضالت تعمل تلقائیا وال تستطیع أن تتحكم فیھا -۱۸
  ینتھي بتفرعات نھائیة  -۱۹
  تتكون من اتصال تفرعات الخلیة العصبیة مع خالیا عصبیة مجاورة  -۲۰
 زوجا من األعصاب  ۱۲عددھا  -۲۱
  جھاز ھیكلي محوري وطرفي وجھاز عضلي -۲۲
 كةمفاصل ال تسمح بأي حر  -۲۳
 تولد القوة المیكانیكیة المحركة بالجسم  -۲٤
  ذات أھمیة في عملیة التمثیل الغذائي لفیتامین (د) في جسم األطفال خاصة   -۲٥
  جھاز مسئول عن التكامل والتنسیق بین أجھزة جسم اإلنسان    -۲٦
  مركز التحكم الرئیسي في جسم اإلنسان  -۲۷
 ینقل الرسائل العصبیة من أجزاء الجسم المختلفة إلى المخ والعكس -۲۸
 عبارة عن كتلة عصبیة ویوجد داخل علبة عظمیة   -۲۹
  مسئول عن األفعال المنعكسة , كسحب الید بسرعة عن مالمستھا جسماً ساخناً فجأة -۳۰
 فقرة عظمیة  ۳۳یتركب من  -۳۱
 : علل لما یأتى :۷۱س
 إصابة الحبل الشوكي تؤدي إلى الوفاة  -۱
 یقع المخ داخل الجمجمة ویمتد الحبل الشوكي خالل العمود الفقري  -۲
 یلزم عدم تناول األقراص المنومة إال بوصف من الطبیب  -۳
 والمثانة البولیة ال نستطیع التحكم فى عضالت القناة الھضمیة واألوعیة الدمویة  -٤
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 یوجد بین الخالیا العصبیة المتجاورة تشابك عصبي  -٥
 حدوث رد الفعل المنعكس سریعا   -٦
 التطعیم ضد شلل األطفال  -۷
 ضرورة االبتعاد عن تناول الحبوب المھدئة والمنشطة  -۸
 یعتبر الجھاز العضلى المحرك األساسى ألجسامنا  -۹

 تعرض الجسم ألشعة الشمس  -۱۰
 العضالت مزودة باألوتار  -۱۱
 للمخیخ أھمیة كبیرة فى أثناء حركة الجسم  -۱۲
 عضالت األوعیة الدمویة ال إرادیة  -۱۳
 الھیكل الطرفى ھام لحیاة اإلنسان   -۱٤
 یتكون العمود الفقاري من سلسلة من الفقرات  -۱٥
 سرعة سحب الید عند مالمستھا لشوكة نبات فجأة   -۱٦
 العضالت لھا دور ھام في حركة اإلنسان -۱۷
 یمتد من جسم الخلیة العصبیة تفرعات شجیریة   -۱۸
 یغلف محور الخلیة العصبیة بطبقة دھنیة   -۱۹
 ینتھي محور الخلیة العصبیة بتفرعات نھائیة  -۲۰
 العصبیة المتجاورة  وجود التشابك العصبي بین الخالیا -۲۱
 یربط بین النصفین الكرویین للمخ ألیاف عصبیة  -۲۲
 أھمیة رد الفعل المنعكس بالنسبة لإلنسان   -۲۳
 الجمجمة علبة عظیمة وبھا تجویف   -۲٤
 توجد غضاریف بین فقرات العمود الفقاري  -۲٥
 تمتد قناة طولیة بداخل سلسلة العمود الفقاري  -۲٦
 العضلیة على االنقباض واالنبساط  قدرة الخالیا  -۲۷
 ضرورة التطعیم ضد شلل األطفال  -۲۸
 یحیط القفص الصدري بالقلب والرئتین  -۲۹
 ضرورة تناول الغذاء الصحي الغني لعنصري الكالسیوم والفوسفور  -۳۰
    إصابة النخاع المستطیل تسبب الوفاة -۳۱
 : ماذا یحدث إذا :۱۸س
 اإلفراط في الجلوس أمام الكمبیوتر   -۱
 تعرض إصبعك لوخز شوكة نبات   -۲
 التعرض المستمر لھواء ملوث بدخان المصانع   -۳
 اقتراب جسم خارجي من العین   -٤
 عدم حدوث رد الفعل المنعكس  -٥
 إصابة النخاع المستطیل   -٦
 كان مفصل الفخذ محدود الحركة   -۷
 انبسطت العضلة األمامیة وانقبضت العضلة الخلفیة في الذراع  -۸
 كانت العظام ملتحمة ببعضھا  -۹

 القیام بحركة عنیفة  -۱۰
 إذا كانت جمیع عظام جسم اإلنسان بدون مفاصل  -۱۱
 عندما تضع یدیك فجأة على سطح ساخن  -۱۲
 من المفاصل محدودة الحركة   عندما یصبح مفصل الكتف -۱۳
 تعرض اإلنسان المستمر للضوضاء  -۱٤
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 عندما یصبح مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة  -۱٥
 اإلسراف فى تناول المواد المنبھة  -۱٦
 اصطدمت ركبتك بجسم صلب -۱۷
 تناول إنسان للمخدرات  -۱۸
 :  : أكمل ما یلي۹۱س
 ................................ و  ................................تتركب الخلیة العصبیة من  -۱
 في قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقاري ................................یوجد  -۲
 ................................ وعدد األعصاب المخیة   ................................عدد األعصاب الشوكیة   -۳
 ................................ التعرض ألشعة الشمس لھ أھمیة في تمثیل  -٤
 یحمي من إصابة الجھاز الحركي  ................................التطعیم ضد  -٥
 المحركة للجسم  ................................العضالت تولد القوة  -٦
 ................................ من المفاصل محدودة الحركة وتوجد في الطرف العلوي مفصل  -۷
 ................................ یتكون الجھاز العصبى من المخ والحبل الشوكي و  -۸
 ................................ اء الجھاز العصبى یعمل كحلقة وصل بین األعض -۹

 ھى وحدة البناء والوظیفة في الجھاز العصبي  ................................ -۱۰
 ................................  بـ محور الخلیة العصبیة ینتھي -۱۱
 من الخالیا العصبیة  ................................المخ  عبارة عن كتلة عصبیة تحتوى على  -۱۲
 ................................ و  ................................و  ................................یتركب المخ من  -۱۳
 في الحبل الشوكي ................................ المادة الداخلیة رمادیة وتظھر على شكل  -۱٤
 ................................ الحبل الشوكي مسئول عن  -۱٥
 ................................  و ................................ من الملوثات التي تؤثر سلباً على الجھاز العصبي  -۱٦
 ................................  و ................................یتركب الجھاز الحركي في اإلنسان من  -۱۷
 بین فقرات العمود الفقاري  ................................ توجد  -۱۸
 زوجا من الضلوع ۱۲من  ................................یتركب   -۱۹
 ................................ لسفلیان بعظام یتصل الطرفان ا -۲۰
 عبارة عن أماكن تقابل العظام  ................................ -۲۱
 تربط بین العضالت والعظام  ................................ -۲۲
 ................................ و  ................................ یتكون الجھاز الھیكلي لإلنسان من  -۲۳
 ................................  و ................................ و ................................یتكون الھیكل المحوري في اإلنسان من  -۲٤
 فقرة ................................عدد فقرات العمود الفقاري  -۲٥
 ................................ و  ................................یتكون الجھاز العصبى الطرفى من األعصاب  -۲٦
 ................................ یحاط محور الخلیة العصبیة بطبقة  -۲۷
 ................................ و  ................................كثرة تناول الشاى والقھوة یسبب  -۲۸
 ................................ و   ................................ یتركب الجھاز العصبى من جھازین رئیسیین ھما  -۲۹
 -من أخطاء : : أعد كتابة العبارات بعد تصحیح ما بھا ۲۰س
  زوجاً من األعصاب ۱۲عدد األعصاب الشوكیة  -۱
 في االفعال المنعكسة النصفان الكرویان یتحكم  -۲
 یصل المخ بالحبل الشوكي ¸ المخیخ  -۳
 للجھاز العصبي تسبب الضرر التمرینات الریاضیة  -٤
 زوجاً من األعصاب  ٤۳یتكون من  الجھاز العصبي المركزي  -٥
 محدودة الحركة مفاصل الجمجمة من المفاصل  -٦
 بضبط االستجابات التي تلزم العواطف  الحركيیقوم الجھاز  -۷
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 الثابتة مفصل الكتف من المفاصل  -۸
 العضالت بالعظام  الغضاریفتربط  -۹

 زوجا   ۳۱ المخیةیبلغ عدد األعصاب  -۱۰
 على تنظیم ضربات القلب الشوكىالحبل یعمل  -۱۱
 : اذكر دور كال من : ۱۲س
 العضالت فى أداء الحركة  -۱
 الخلیة العصبیة فى جسم اإلنسان  -۲

 : حدد موضع األجسام التالیة بجسم اإلنسان : ۲۲س
 المخیخ   -۱
 الحبل الشوكى  -۲
 النصفان الكرویان   -۳
 النخاع المستطیل    -٤
  Hمادة رمادیة على شكل   -٥
 عظمة القص  -٦

 : اذكر وظیفة كال من : ۳۲س
                        النخاع المستطیل   -۱
          الحبل الشوكي  -۲
                                        الجمجمة  -۳
                المخیخ   -٤
                           النصفان الكرویان  -٥
       رد الفعل المنعكس  -٦
 الغضاریف                                      -۷
                األعصاب   -۸
 القفص الصدرى                              -۹

 العمود الفقارى            -۱۰
                       المفاصل               -۱۱
 التفرعات الشجیریة  -۱۲
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 ��" �� ا�/,ء - ٣� ,�.              (                                )  

 ا�6"ى ��/�>ان )�B ت��0" آ��
 آ/�
 �� ا���اآ  - ٤�  (                                )  .�, ��]7N T ا�
  (                                )    .�"ام ١٠٠وت,ZN تO�"0ً, وزن �%$ آ���   و#�ة '�,س ا��زن - ٥
  (                                )              .أداة ت%��Mم ��0,س ا��زن - ٦
  (                                )              .'�ة �Qب ا6رض ��&%$ - ٧
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٢  


 و�,ZN آ��
 �OS^ ا��رق - ٨��  (                                )       .تO�"0ً, �� و#�ات '�,س ا�
٩ - 7N ,ً/Uدا "K_إت&,` �"آ> ا6رض '�ة ت.          (                                )  

‘T@ZóÜí@b¾@ÝÜÇZ@ @

١ - "�b I7 س12 ا6رض وس12 أى آ�آ�ا�&%$ ) 
  .ت�%,وى آ��
  
٢ - 
0�V� ة"U,c 880 وزن ا�&%$ دا��.  
  
  ." )� �,ذ��
 ا6رضت80 �,ذ��
 ا�0/ - ٣
  
  .ت��� )�'
 ��� آ��
 ا�&%$ ووز<  - ٤

@ @

‘UZ@énÜn×@á�uV@k�ya@�Šþa@|Đ�@óÜÇ@áv×Z@ @

           .آ��
 ا�&%$ )�7 س12 ا�0/" - ١
  .وزن ا�&%$ )�7 س12 ا6رض - ٢
@.وزن ا�&%$ )�7 س12 ا�0/" - ٣ @

‘VZ¶bnÛa@Þë‡§a@Ýà×cZ@ @

òãŠbÔ¾a@éuë@ @òÜnØÛa@ @æŒìÛa@ @

Ñí‹ÈnÛa@ @@ @@ @

Ûa@ñ‡yë‘bîÔ@ @@ @@ @

‘bîÔÛa@ña†c@ @@ @@ @

�qdnÛa@êb¤g@ @@ @@ @

æbØ¾a@�Ìm@�qdm@ @@ @@ @

‘WZ@@á�§a@òÜn×@oãb×@aˆg@]SP@k�ya@�Šþa@|Đ�@óÜÇ@áv×Z@ @

           .آ��
 ا�&%$ )�7 س12 ا�0/" - ١
  .وز<  )�7 س12 ا6رض - ٢
  .وز<  )�7 س12 ا�0/" - ٣
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٣  

@pb�jíŠ‡myìÛa�@ñ‡ò�îãbrÛa  

@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡mÞëþa@Ia@Ýî•ìmñ‰aŠ§H@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßc@dĐ©a@|îz—m@ÉßZ@ @

١ - T�/� 8 ���ة ا�/�اد�d��ارة ا�"V�� .    (         ) 
 (         )     .ا�� ISM�V"ارة ا���8�d ���ة ا�/�اد �� - ٢
٣ - TBeت ا�7�2 أوا<7 ت,��Jس��^ �� وا��Oا� .  (         ) 
٤ - TBeت f�,0� 7>س �� وا��0ور �7ا�2 أوا,VBا�.   (         ) 

 ا�/�اد �� - ٥g8 رد��d��ارة ا�"V�� م��B���6ا.   (         )  
  (         )    .  ت�/�د ا�/h,دن �,�V"ارة و�>داد #&/�, - ٦
  (         )    .ت�T�/�  �,S ا�/�اد 7N ت��d��� ,�V"ارة - ٧

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @

١ - T�/� دن,h/8 ..................... ا��d��ارة ا�"V��.  
٢ -  ..................... 8d�� ارة"Vم �� أس"ع ا���B���6ا.  
  ...................... و ..................... ا�V"ارى ا���8�d ���ة ا�/�اد ��  - ٣
  ..................... و ..................... ��V"ارة ا���8�d ���ة ا�/�اد اس��Mا�,ت �� - ٤

 ا�/�اد ��  - ٥g8 رد��d��ارى ا�"Vو ..................... ا� ......................  

 ا�/�اد اس��Mا�,ت ��  - ٦g8 رد��d��ارة ا�"V�� ..................... و .....................  
  ....................�8j .................... ت��i f�,0� TBe,ت ا�S,ى �� ��اد  - ٧
  .7N '�,س در�
 ا�V"ارة........................ ت%��Mم  - ٨

‘S@Z@k�n×a@|Ü�Đ—¾a@ó�àÜÈÛa@Þa‡Ûa@ó�ÜÇ@paŠb�jÈÛa@ò�îÛbnÛaZ 
  )          (                                   .,���� ا�V"ارة �/"ور ت%/1 ��اد - ١
  )                      (                     .����, ا�V"ارة �/"ور ت%/1 � ��اد  - ٢
  )                  (               .�dرة �� �dر ا�2,'
 تS� "�l $%� �� 80�B"ط و��د ا���ف 7N در�,ت�, - ٣

 أو �"ودة ا�&%$ - ٤>�Mى س�� �( "�Oh�7 ا�N (                      .�_ش" �%,)�                 (  
  (                               )            .ةز�,دة #&$ ا�/,دة ���KL" در�
 ا�V"ار - ٥

‘T@Zbèmbßa‡ƒn�a@|šë@áq@Êìã@ÝØÛ@òÜrßc@‹×ˆ@Éß@ñŠa‹zÜÛ@òÛŒbÈÛa@†aì¾aë@òÜ–ì¾a@†aì¾a@µi@Þë‡u@óÏ@æŠbÓN@ @

@ @
‘UZóÜí@b¾@ÝÜÇZ   

١ - TBeت f�,0� ا�7�2 أدوات �� ISMس��^ أو ا��Oا�.@ @
٢ - TBeس �� ا�7�2 أوا<7 ت,VBم أو ا���B���6ا.  
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٤  

  

@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡móãbrÛa@Iña‰aŠ§a@òu‰…@÷bîÓH@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßc@dĐ©a@paŠbjÈÛa@|îz—m@ÉßZ@ @

 (          )  . اn<%,ن �%$ #"ارة در�
 '�,س 7N ا�/�gى ا��"����" �%��Mم - ١
٢ - o7 ا��"����" ت�ر�O2أ ا��O� �� "�e١٠٠ #�7 ا� 
  )      (     .س���>�
 در�
  (          )  . ا�%�ا8U #"ارة در�
 '�,س 7N ا�7O2 ا��"����" �%��Mم  - ٣
٤ - ���� 7N "����"�ى ا��g/ق ا�,B�ق ا��N 8 �%��دعU,%ا� .    (          )  
٥ - 8U,%م ا��M�%/7 ا�N "����"�7 ا�O2ا�/,ء ه� ا�.      (          )  
٦ - � 8U7 ت/�د ا�%�ا�ة )/8 ا��"����"ات )"N p�Bارة�"V�,  .  (          )  
� ا�)�/,د )�7 ا��� 7N ت��0" در�
 ا�V"ارة - ٧/�.      (          )  
٨ - 
  (          )      .در�
 i��,ن ا�/,ء ه�d 7" در�
 س���>�

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @

١ -  o7 ا��"����" ت�ر�O2أ ا��O� �� 
  ...................... #"ارة در�
 )�B و�B��7.....................  #"ارة در�
  ...................... ا��"����" 7N ا��B,ق ����  - ٢
  ...................... و.....................  ا��"����"ات أ<�اع ��  - ٣
  ...................... 7N ا�7O2 ا��"����" �%��Mم ��7N  .....................,/B ا�/�gى ا��"����" �%��Mم  - ٤
  ........................................................................................................................ ه� ا��"����"  - ٥
٦ -   >�� 8U,ن س�h� qOU<ا�.......................  

‘S@Z@k�n×a@|Ü�Đ—¾a@ó�àÜÈÛa@Þa‡Ûa@ó�ÜÇ@paŠb�jÈÛa@ò�îÛbnÛaZ 

 ا�/�اد #"ارة در�
 '�,س 7N ت%��Mم أداة - ١�U,%ا�.        (                                 )  
  (                                 )        .اn<%,ن �%$ #"ارة در�
 '�,س 7N ت%��Mم أداة  - ٢
٣ - 8U,%م ا��M�%/7 ا�N 
(,Bd ا��"����"ات.          (                                 )  
  (                                 )          .o ا��"����"�),�$ س���ى ه� ��WS ت�ر - ٤
٥ - 
  (                                 )  .���� 7N ا��"����" ا�TB/�� 7O2 )�دة ا�>qOU إ�7 ا�/%��دع �%")

‘T@Z¾@ÝÜÇóÜí@bZ@ @


 ا��"����"ات - ١(,Bd 7N qOU<م ا��M�%�.  
  .�"����" ا�����7O2 ا��B,ق 7N ا� - ٢
  .�&I )�م ا�rJs )�7 ا��"����" ا�7O2 أBK,ء و]7N  h ا��$ - ٣
  .� �e�1 ا��"����" ا�/�gى ��0,س در�
 #"ارة اn<%,ن - ٤

÷U@Zæ‰bÓ ´i �ßìß�Ûa ójĐÛa ôì÷½aë åß sîy kî×�Ûa âa†‚n�üaë 
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٥  

@pb�jíŠ‡myìÛa�@ñ‡ò�rÛbrÛa  

@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡mÞëþa@I´v�×þa@‹bËH@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßcZ@ @

  (          )        .ت�hض )/��
 ا�BO,ء ا�7U�s ا�u0B ا�/%�/" �tآ%&�� - ١

 �/�>ةi,ز ا6آ%&�� )��$ ا���ن وا� - ٢VUو�  را $h2.        (          )  
  (          )            .�س #&$ ا���اء ت8j/�,ًO�"0 ا6آ%&�� ُس - ٣
  (          )  . � ا����رو��� 7N و��د K,<7 أآ%�� ا�"��ن إ�7 �,ء وأآ%&����N 8VBق أآ%� - ٤
  (          )          .�>رق i,ز ا6آ%&�� ور'
 )O,د ا�w/S ا�V/"اء - ٥

 ا6آ%&�� آ�/, ارت�Bh, إ�7 أ)�7 - ٦O%> ت>داد.          (          )  
  )  (                  .�%��Mم ��I ا6آ%7 أس����� V� 7N,م ا�/h,دن - ٧
٨ - "d,Bhا� $xh� T� "ش,O/د ا�,V7 ا�ت�آ%&�� '�رة )t�.        (          )  
٩ - ���Vأ ا��d وث�V� 
��c"ا� "Nت�ا �� ���.          (          )  

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @

١ -  8j� زات,i r��� �� ف ا�&�ى�Jن ا��  ...................و .................. و ............... ��
  .�� #&$ ا���اء ا�&�ى ٪......... �/i 8j,ز ا6آ%&�� #�ا�7  - ٢
٣ -  �h7 س12 ا6رض....................... ت�آ%&�� )t� 7%�U"ر ا��e/ا�  

 .................. ا�J,ز ا6آj" ت�ا��ًا 7N ا���اء ا�&�ى ه� i,ز  - ٤O%B�............٪ .  
٥ - "eB( أى T� ��&%د ا6آ,Vات �B(  ن��..........................  
  ....................)�V�� ,��B ا6آ%&�� �T ا����رو��� ��ن  - ٦
�ن i,ز ا6وزون ��  - ٧��...................  
  ....................)�B ا#�"اق س�^ تW�xB ا6وا<N 7}ن آ���   - ٨

 ا����V �� ا��eأ ��$ )>�  )� ا���اء �,س��Mام - ٩�,/V� ..........................  

‘S@Z×còîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@åß@ñŠbjÇ@Ý×@óÜÇ@Þa‡Ûa@óàÜÈÛa@|ÜĐ—¾a@knZ@ @


 �,6آ%&�� و�%/7 �,ء ا6آ%&�� - ١�BJت ا�,Oأ#� ا�/"آ.      (                                 )  

٢ - 8/h/7 ا�N ��&%ا6آ "�sV7 تN �(,%/8 ا��,hا�.                              )           (  

  (                                 )          .i,ز � �8h�S و�B  �%,)� )�7 ا�ش�h,ل - ٣

٤ - 
  (                                 )  .���r �� ا�J,زات تr�V �,6رض �&Qو�
 إ���, ��8h ا�&,ذ��
 ا6ر]�


 ا6آ%&�� - ٥O%> ت,OK 7�( ظ,�V7 ا�N �(,%ت 
��/(.             )                            (  

@ @
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٦  

‘TZómdí@b¾@ÝÜÇZ@ @


 i,ز ا6آ%&�� - ١O%> ت,OK 7N دور ه,م "s�6ت ا,OB��.  
  
٢ - w/Sام ور'�7 دوار ا��M�ز ا6آ%&�� �,س,i �( WS� ا�/� �.  
  
٣ - 
�h�S� 
�xام ش�M�ا6آ%&�� �,س �( WS� ا�/�.  
  
  .7ت�u',B آ/�
 ا6آ%&�� آ�/, ارت�Bh, إ�7 أ)� - ٤
  
٥ - 8/h/�,� `"�sVء ت,BKا�/,ء 6س�8 أ 
  .�&/T ا6آ%&�� �}زا#
  
  .�&I ده,ن أ)/�ة ا�<,رة �,��ه,<,ت - ٦
  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ @

	��ــ���	���ـــــــ	�����ق�����
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٧  

@@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡móãbrÛa@IæìiŠØÛa@†î�×c@óãbq@‹bËH@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßcZ@ @

  (          )    .� اتV,د ذرة أآ%&�� وذرت7 آ"��ن���ن �>ئ K,<7 أآ%�� ا�"��ن � - ١
  (          )      .�%��Mم �,ء ا�&�" ا�"ا7N qU ا�K �( WS,<7 أآ%�� ا�"��ن - ٢
  (          )             .آ"��<,ت ا�,�%��م تQوب 7N ا�/,ء - ٣
٤ - q�"Vت ا�,�,�c 
(,Bd 7N ن��"  (          )        .�%�Mم K,<7 أآ%�� ا�
٥ - r�"ن �%�/" ش��"  (          )    .ا�/,Bi%��م ��h� �ًh�S تj�  ["h,<7 أآ%�� ا�
  (          )            .i,ز K,<7 أآ%�� ا�"��ن أ�W �� ا���اء - ٦
٧ - p�,eز ا6آ%&�� �,�0,ت8 ا�,i 7/%�.            (          )  

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @


 i,ز - ١O%>  7 ا���اء ا�&�ىN ن��"  .٪............. K,<7 أآ%�� ا�
  ..................K,<7 أآ%�� ا�"��ن ه�  ا�"�> ا��/�,7U ل - ٢

 K,<7 أآ%�� ا�"��ن 7N ا���اء  - ٣O%> و ............................. �� أ]"ار ز�,دة........................  
  .....................�i o�B,ز K,<7 أآ%�� ا�"��ن �� ا#�"اق  - ٤
٥ - B( ز,i �(,e�� م��%�,  ......................� ت�,)8 ا6#/,ض �T آ"��<,ت ا�
  ...................أآ%�� ا�/,Bi%��م ��<   - ٦
  .....................و .................... �%��Mم i,ز K,<7 أآ%�� ا�"��ن 7N ا���h� ��"O تh"]  �ـ  - ٧

‘SZómdí@b¾@ÝÜÇZ@ @


 ز - ١O%> "O�hًات"�Oن �2"ًا آ��"  .�,دة K,<7 أآ%�� ا�
  
  .�J,ز K,<7 أآ%�� ا�"��ن أه/�
 آ�O"ة ��OB,ت,ت ا�sM"اء - ٢
  
  .ا�V"اqU إ�c,ء 7N ا�"��ن أآ%�� i 7>,K,ز �%��Mم - ٣
  

 7N ا�h&�� إ�7 ا�M/�"ة تs,ف - ٤(,Bd <OMا�. 

 ٥- "h�� ا�&�" �,ء qU7 �}�"ار ا�"ا>,K ��%ن أآ��"  .�N  ا�
  

 h,<7ت  - ٦g�Oارت�,ع �� ا� 
O%> 7>,K ��%ن أآ��"  .ا�
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�	���!	�� ��א��אد��������"#�� �٨  

@‘Š‡�Ûa@pb�jíŠ‡msÛbrÛa@I´uë�îäÛa@‹bËH@ @

‘Q@Z@òßýÇ@Éš)✔(@@ëc)×(@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@âbßcZ@ @


 ا��B�"و��� i,ز ���,)8 - ١���%� T� "�jآ �� "d,Bhا�6"ى ا� .          (        )  
  (        )      .ا�&�ى ا���اء <��"و��� �� ت%���� ا���e, و�Nل وا�O,ز�ء ا�O"س�$ �8j ا����0O,ت - ٢
  (        )            .)ا��V,ة i,ز( و�Bh,ه, �,lزوت أ�sً, ا��B�"و��� �%/7 - ٣
 (        )         .وا�ش�h,ل ��<�&,ر ا�0,��
 ا�%�ا8U �>ا<,ت أ��اء 7N ا6وزون �%��Mم - ٤

 وا�h2$ ا���ن )��$ ا6آ%&�� i,ز - ٥VU7 �%,)� و� وا�"ا�ل ),h�ا�ش.        (        )  
٦ - pOjت ,�"��� �0hا� 
���0
 ا�OB,ت,ت 7N ا�&Qر�O8 ا�j� س�$ ا���ل"Oا�&�ى ا���اء أآ%&�� وا�.  (        )  
٧ - 8�V� ز,i ��&%ت ��٪  ٧٨ ا6آ,>�  (        )            . ا�&�ى ا���اء �

‘RZ@òîÛbnÛa@paŠbjÈÛa@Ý��à×cZ@ @

   ).ا��V,ة )��$( و�Bh,ه,................. س$ �,  ا��B�"و��� %/�7 - ١
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 (      )     يغظخذَ فٝ ٌلخَ ٚليغ حٌّؼخدْ. ٌٙذ -3

 (     ) وغـيٓ حٌٙٛحء حٌشىذ.ألٗ حٌيزمش حٌّظىٛٔش ػٍٝ عيق حٌلذيذ ػٕذ طؼشم -4

 (      )     غخص يغظخذَ فٝ فٕخػش حٌّيخٖ حٌغخصيش. -5

 (     )      غخص يؼىش ِخء حٌـيش حٌشحثك. -6

 (     ) حٌىخثٕخص حٌليش أػٕخء ػٍّيش حٌظٕفظ.حٌمخطً حٌقخِض طٕظـش غخص ييٍك ػٍيٗ  -7

   (     ) ػٍّيش طمَٛ رٙخ حٌٕزخطخص حٌخنشحء ٌظىٛيٓ حٌّٛحد حٌغزحثيش ٚحألوغـيٓ. -8

  (      )     غخص يغّٝ رخآلصٚص أٚ ػذيُ حٌليخس. -9



 

 

 

  الوحدة الرابعة 

 )الرتكيب والوظيفة فى الكائنات احلية(

  -( علل لما يأتى : 1

 يغٍف ِلٛس حٌخٍيش حٌؼقزيش ريزمش دٕ٘يٗ.  -1

- . ....................................................................  

 يٕظٙٝ ِلٛس حٌخٍيش حٌؼقزيش رظفشػخص ٔٙخثيش.  -2

- . ....................................................................  

 . ٚؿٛد طؾخره ػقزٝ ريٓ حٌخاليخ حٌؼقزيش حٌّظـخٚسس -3

- . ....................................................................  

 يؼظزش حٌّخ ِشوض حٌظلىُ حٌشثيغٝ فٝ حٌـغُ .  -4

- . .................................................................... 

 ٚؿٛد حٌّخ دحخً ػٍزش ػظّيش. -5

- . .................................................................... 

 ٕقفخْ حٌىشٚيخْ فٝ حٌّخ ٌّٙخ أّ٘يش وزيشس . حٌ -6

- . .................................................................... 

 حٌّخيخ ُِٙ ؿذًح ٌٍـغُ.  -7

-  . .................................................................... 

 افخرش حٌٕخخع حٌّغظييً يئدٜ اٌٝ حٌٛفخس .  -8

- ...................................... . .............................. 

 عشػش علذ حٌيذ ػٕذ ِالِغظٙخ ٌـغُ عخخٓ .  -9

-  . .................................................................... 

 يـذ ػذَ حالعشحف فٝ طٕخٚي حٌّٕزٙخص .  -10

-  . .................................................................... 



 

 

 

 ٚؿٛد غنخسيف ريٓ فمشحص حٌؼّٛد حٌفمشٜ .  -11

-  . .................................................................... 

 حٌمفـ حٌقذسٜ ٌٗ دٚس وزيش فٝ كيخس حالٔغخْ .  -12

-  . .................................................................... 

 حٌّفخفً ِّٙش ٌٍلشوش .  -13

-  .................................................................... 

 ِفقً حٌشوزش ِٓ حٌّفخفً ِلذٚدس حٌلشوش.  -14

-  . .................................................................... 

 ِفقً حٌىظف ِٓ حٌّفخفً ٚحعؼش حٌلشوش.  -15

-  . .................................................................... 

 يلذ طٕخٚي حٌغزحء حٌقلٝ حٌّضٚد رخٌىخٌغيَٛ ٚ حٌفٛعفٛس .  -16

-  . .................................................................... 

 يـذ ػذَ حٌـٍٛط ٚ حٌٛلٛف ريشيمش غيش فليلش .  -17

- ............................................ 

 -( :X( أو ) ضع عالمة )( 2

 (  )    حٌمفـ حٌقذسٜ . ( يٛؿذ حٌّخ دحخً 1

 (  )     حٌّخيخ ُِٙ ٌظٛحصْ حٌـغُ .( 2

 (  )   ( حٌلزً حٌؾٛوٝ طخشؽ ِٕٗ حػقخد ؽٛويش . 3

 (  )    صٚؽ ِٓ حالػقخد.  16ِٓ حٌّخ  ( يخشؽ4

 (  ) ( حٌفؼً حٌّٕؼىظ ٘ٛ حعظـخرش حٌـغُ ريشيمش عشيؼش ٚ طٍمخثيش . 5

 (  )     ذ. ( يـذ طـٕذ حالٔفؼخي حٌؾذي6

 (  )    فمشس .  33( يظىْٛ حٌؼّٛد حٌفمشٜ ِٓ 7

 (  ) ( حٌمفـ حٌقذسٜ ٌيظ ٌٗ دٚس فٝ ػٍّيظٝ حٌؾٙيك ٚ حٌضفيش. 8

 (  )   ً حٌؼنالص ِضٚدس رؤسريش طؼشف رخألٚطخس . ( و9

 (  )  ( يظىْٛ حٌٙيىً حٌيشفٝ ِٓ ػظخَ حٌيشف حٌؼٍٜٛ فمو . 10



 

 

 

 أكمل ما يأتى :( 3

 يظىْٛ حٌٙيىً حٌّلٛسٜ ِٓ ......................، ......................... . -1

 كّخيش ............................ .  حٌـّـّش ٚظيفظٙخ -2

 . . حٌمفـ حٌقذسٜ ٚظيفظٗ كّخيش ............................ ، ........................... -3

 يظىْٛ حٌؼّٛد حٌفمشٜ ِٓ ............................ فمشس .  -4

 حٌّفخفً ............................ ٘ٝ حٌظٝ طشرو ػظخَ حٌـّـّٗ .  -5

 ِٓ أٔٛحع حٌّفخفً ............................ حٌلشوش ، ............................ حٌلشوش.  -6

 ٌيشف حٌغفٍٝ ِٓ ػظّش ........................ ، .......................، ................... .يظىْٛ ػظخَ ح -7

 .......................... حٌؼنالص ِضٚدس رؤسريش طغّٝ ... -8

 يلظٜٛ ؿغُ حالٔغخْ ػٍٝ ................ ػنٍٗ يغظخذَ ِٕٙخ .............. أػٕخء حٌّؾٝ. -9

 يـذ ِّخسعش ............................ رخٔظظخَ . -10

 ِٓ أِؼٍش حٌفؼً حٌّٕؼىظ كشوش ............................ػٕذ حلظشحد ؿغُ ِٓ حٌؼيٓ .  -11

 حٌٕخخع حٌّغظييً يٕظُ مشرخص ............................، ٚكشوخص ...................... -12

 زٝ حٌّشوضٜ يظىْٛ ِٓ ............................، ........................حٌـٙخص حٌؼق -13

 .....................، ................يظىْٛ حٌّخ ِٓ ............................، ٚ . -14

  -:أكتب المصطلح العلمى لكل ما يأتى( 4

 (    )   .حٌّئػشحص حٌّخظٍفش حعظـخرش طٍمخثيش ِٓ حٌـغُ ٔلٛ -1

 (    )     ٚكذس رٕخء حٌـٙخص حٌؼقزٝ. -2

 (    )     ّيش يٛؿذ رذحخٍٙخ حٌّخ.ػٍزٗ ػظ -3

   يليو رٙخ ِخدس رينخء. Hػنٛ يظىْٛ ِٓ ِخدس سِخديش دحخٍيش ػٍٝ ؽىً كشف  -4

         (    ) 

 (    ) ؿٙخص ِغجٛي ػٓ حٌظىخًِ ٚحٌظٕغيك ريٓ أؿٙضس ؿغُ حإلٔغخْ. -5

 (    )   يلخفظ ػٍٝ طٛحصْ حٌـغُ أػٕخء طؤديٗ حٌلشوش. -6



 

 

 

  (   )     حألػقخد حٌظٝ طخشؽ ِٓ حٌّخ. -7

 (    )    حألػقخد حٌظٝ طخشؽ ِٓ حٌلزً حٌؾٛوٝ. -8

 (    )  نٙخ أػٕخء حٌلشوش.طٛؿذ ريٓ حٌفمشحص ٌظّٕغ حكظلخوٙخ رزؼ -9

 (    ) ٚحألٔف ٚحالرْ ٚحٌفُ.ػٍزش ػظّيش طلظٜٛ ػٍٝ طـخٚيف ٌٍؼيٕيٓ  -10

 (    )   حٌّفخفً حٌظٝ طظيق حٌلشوش فٝ أطـخٖ ٚحكذ فمو. -11

 (    )   طظيق حٌلشوش فٝ ؿّيغ حالطـخ٘خص.حٌّفخفً حٌظٝ  -12

 (    )   حٌؼنالص حٌظٝ طغظييغ طلشيىٙخ رخسحدطه. -13

 (    )  حٌؼنالص حٌظٝ طؼًّ طٍمخثيخ ٚال طغظييغ أْ طظلىُ فيٙخ. -14

 

  



 

 

 

 اإلجابة

 الوحدة األوىل 

 (الكتلة والوزن)

  -( علل لما يأتى : 1

 .  ِٓ ِىخْ آلخش حٌىظٍشال طظغيش  -1

 ألٔٙخ ػزخسس ػٓ ِمذحس ِخ يلظٛيش حٌـغُ ِٓ ِخدس فال طظغيش رظغيش حٌّىخْ.  -

 وظٍش حٌـغُ ػٍٝ حألسك طغخٜٚ وظٍظش ػٍٝ حٌمّش.  -2

 ِمذحس ػخرض ال طظغيش رظغيش حٌّىخْ.  حٌىظٍشألْ  -

 يـذ ٚمغ حٌّيضحْ رٚ حٌىفظيٓ حفميخ ػٍٝ سف ػخرض.  -3

 كظٝ ال يظؤػش رؤٜ ح٘ظضحصحص.  -

 طخظٍف وظٍش ؿغُ ِخ ػٓ ٚصْ ٔفظ حٌـغُ.  -4

 ألْ حٌىظٍش ٘ٝ ِمذحس ِخ يلظٛيش حٌـغُ ِٓ ِخدس أِخ حٌٛصْ فٙٛ ِمذحس لٛس ؿزد حألسك ٌٍـغُ.   -

 ٌضٔزشوٝ فٝ طؼييٓ ٚصْ حٌـغُ. يغظخذَ حٌّيضحْ ح -5

 ألْ ٚصْ حٌـغُ يغزذ طّذد حٌٍّف حٌضٔزشوٝ رّمذحس يضيذ وٍّخ صحد ٚصْ حٌـغُ.  -

 يزذٚ سحثذ حٌفنخء ٚوؤٔٗ يغزق دحخً ِشوزٗ فنخء.  -6

 . رغزذ حٔؼذحَ حٌـخرريش -

 حٌٛصْ ػٍٝ حٌمّش ألً ِٓ حٌٛصْ ػٍٝ حألسك.  -7

 ٌـخرريش ػٍٝ حٌمّش ألً ِٓ حٌـخرريش ػٍٝ حألسك. ألْ ح -

 ٚصْ حٌـغُ فٝ حٌيخثشس ألً ِٓ ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حألسك.  -8

 حرظؼذٔخ ػٓ ِشوض حألسك طمً حٌـخرريش ٚرخٌظخٌٝ يمً حٌٛصْ.  ألٔٗ وٍّخ -

  



 

 

 

 -( :X( أو ) ضع عالمة )( 2

 ( X)       طمخط حٌىظٍش رٛكذس حٌٕيٛطٓ. -1

 (   X)  وظٍش حٌـغُ ػٍٝ عيق حٌمّش = عذط وظٍظش ػٍٝ عيق حألسك. -2

 ( X)       حٌىظٍش طظغيش رظغيش حٌّىخْ. -3

 ( X)     يغظخذَ حٌّيضحْ حٌشلّٝ فٝ ليخط حٌٛصْ. -4

 ( X) ٌظش ِٓ حٌّخء حٌّميش. 3ؿشحَ ٚ٘ٛ ِخ يىخفت  1000حٌىيٍٛ ؿشحَ =  -5

 ( )   ٚصْ حٌـغُ يؼخدي ِمذحس حٌظّذد فٝ حٌغٍه حٌضٔزشوٝ . -6

 ( X)   ٚصْ حٌـغُ ػٍٝ عيق حٌمّش = ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حألسك. -7

 (  X)     ٚصْ حٌـغُ يئػش فٝ حٜ أطـخٖ دحثّخ. -8

  -أتى:( أكمل ما ي3

  ... ِخ يلظٛيش حٌـغُ ِٓ ِخدس . ِمذحسحٌىظٍش ٘ٝ ...  -1

 ... . حٌٕيٛطٓ... ٚكذٖ ليخط حٌٛصْ ...  ؿُ ... أٚ ... وـُ ٚكذٖ ليخط حٌىظٍش ... -2

  ....ال يظغيش رظغيش حٌّىخْ.حٌىظٍش -3

 X 10...  حٌىظٍش )وـُ( حٌٛصْ = ... -4

  ... ٘ٝ لٛس ؿزد حألسك ٌٍـغُ . حٌٛصْ ... -5

  -:أكتب المصطلح العلمى لكل ما يأتى( 4

   ( حٌىظٍش)      ِمذحس ِخ يلظٛيش حٌـغُ ِٓ ِخدس. -1

 ( حٌٛصْ)   لٛس ؿزد حألسك ٌٍـغُ ٚطئػش دحثّخ حطـخٖ حألسك. -2

   ( ؿشحَ حٌىيٍٛ)   ٚكذس ليخط حٌىظٍش ٚطىخفت طمشيزخ وظٍش ٌظش ِٓ حٌّخء. -3

   ( حٌٕيٛطٓ)   ؿُ.  100ٚكذس ليخط حٌٛصْ ٚطىخفت ٚصْ ؿغُ وظٍظش  -4

 

 

 



 

 

 

 أسئلة متنوعة

  -وـُ حكغذ: 60( ارح وخٔض وظٍش ؿغُ ػٍٝ عيق حألسك طغخٜٚ 1

 ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حألسك.  -د     وظٍظٗ ػٍٝ عيق حٌمّش.  -أ

 ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حٌمّش.  -ؿـ

  حٌلً

 ظغيش رظغيش حٌّىخْ وـُ ألٔٙخ ِمذحس ػخرض ال ي 60ػٍٝ عيق حٌمّش = حٌىظٍش -أ

 ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حألسك  -د

  10× حٌىظٍش=   حٌٛصْ

 =60  ×10  

 ٔيٛطٓ  600= 

ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حٌمّش =  -ؿـ 
1

6 
 ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حألسك ×  

           =
1

6 
  ×600  

         =
600

6 
    ٔيٛطٓ  100=  

 ٔيٛطٓ حكغذ وظٍظٗ ػٍٝ عيق حألسك رخٌـشحَ.  150( ؿغُ ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حٌمّش يغخٜٚ 2

 حٌلً

ٚصْ حٌـغُ ػٍٝ حٌمّش =   -
1

6 
 ٚصٔٗ ػٍٝ حألسك ×  

 ٔيٛطٓ  900=  6×  150ػٍٝ حألسك =  حٌٛصْ

  10× حٌٛصْ = حٌىظٍش 

=  حٌىظٍش
حٌٛصْ 

10 
  =

900

10 
 وـُ  90=  

 ؿشحَ.  90000=  1000×  90رخٌـشحَ =  حٌىظٍش

 ٔيٛطٓ حكغذ وظٍٗ حٌـغُ ٚوُ طىْٛ وظٍظٗ ػٍٝ عيق حٌمّش؟  300( ؿغُ ٚصٔٗ ػٍٝ عيق حألسك 3

 حٌلً

  10×  حٌىظٍش=  حٌٛصْ -

= حٌىظٍش 
حٌٛصْ 

10 
  =

300 

10 
 وـُ  30=  

    ػخرض ال يظغيش رظغيش حٌّىخْ.  ِمذحسوـُ ألْ حٌىظٍش  30حٌىظٍشػٍٝ عيق حٌمّش = 

  -( ِخ ِؼٕٝ لٌٕٛخ:4

 وـُ.  5أٜ أْ ِمذحس ِخ يلظٛيش حٌـغُ ِٓ ِخدس = وـُ :  5وظٍٗ ؿغُ  -

  ٔيٛطٓ.  4أٜ أْ ِمذحس لٛس ؿزد حألسك ٌٍـغُ = : ٔيٛطٓ 4ٚصْ ؿغُ  -



 

 

 

 الوحدة الثانية 

 )الطاقة احلرارية(

  -( علل لما يأتى : 1

 حألٌِٕٛيَٛ ِٓ حٌّٛحد ؿيذس حٌظٛفيً ٌٍلشحسس.  -1

  ألٔٗ يغّق رغشيخْ حٌلشحسس خالٌٗ.  -

 يغخذَ حألٌِٛٛٔيَٛ فٝ فٕخػش أٚحٔٝ حٌيٙٝ.  -2

 ألٔٗ ؿيذ حٌظٛفيً ٌٍلشحسٖ.  -

 طقٕغ ِمخرل أٚحٔٝ حٌيٙٝ ِٓ حٌخؾذ أٚ حٌزالعظيه.  -3

  يً ٌٍلشحسس. ألّٔٙخ ِٓ حٌّٛحد سديجٗ حٌظٛف -

 طقٕغ حٌٕٛحفز حٌؼخصٌش ٌٍلشحس ِٓ ٌٛكٝ صؿخؽ ريّٕٙخ ىزمش ٘ٛحء.  -12

ٌذحخً حٌّٕضي فيفـًخ ٚػذَ ألْ حٌٙٛحء ِخدس سديجٗ حٌظٛفيً ٌٍلشحسس ِّخ يئدٜ اٌٝ ػذَ ٚفٛي حٌلشحسس  -

  طغشرٙخ ِٓ حٌّٕضي اٌٝ حٌخخسؽ ؽظـخًء. 

 طظشن فـٛحص ريٓ لنزخْ حٌميخسحص.  -4

  لذع ٌٙخ حٌظٛحء ػٕذِخ طظّذد ِّخ يئدٜ اٌٝ ٚلٛع كٛحدع. كظٝ ال ي -

 طغظخذَ حألغييش حٌؼميٍش ٚحٌّالرظ حٌقٛفيش حٌؼميٍش فٝ فقً حٌؾظخء.  -5

  ٖ حٌـغُ ٚػذَ حٌؾؼٛس رخٌزشٚدس. ػٍٝ كشحسألْ حٌقٛف ِٓ حٌّٛحد حٌؼخصٌش ٌٍلشحسس فيلخفظ  -

 طغّيش حٌظشِِٛظش حٌّجٜٛ رٙزح حإلعُ.  -6

  لغُ.  100رغزذ طمغيُ حٌّغخفش ريٓ دسؿش حٔقٙخس حٌؼٍؾ ٚدسؿش غٍيخْ حٌّخء اٌٝ  -

 ال يغظخذَ حٌظشِِٛظش حٌّجٜٛ فٝ ليخط دسؿش كشحسس حإلٔغخْ.  -7

  . رغشػش اٌٝ حٌّغظٛدع ٌؼذَ ٚؿٛد حخظٕخقألْ حٌضثزك يشؿغ  -

 ظش حٌيزٝ لزً حعظخذحِٗ. يـذ سؽ حٌظشِِٛ -8

 . كظٝ يشؿغ حٌضثزك اٌٝ حٌّغظٛدع لزً ليخط دسؿش حٌلشحسس -

  



 

 

 

 ال ييٙش حٌظشِِٛظش حٌيزٝ رٛمؼٗ فٝ ِخء ِغٍٝ.  -9

ط فيظّذد حٌضثزك ٚينغو ػٍٝ  °42ط ٚٔٙخيش طذسيؾ حٌظشِِٛظش حٌيزٝ  °100غٍيخْ حٌّخء ْ دسؿش أل -

 ش ٚيٕىغش. حألٔزٛرش حٌؾؼشي

 يغظخذَ حٌضثزك فٝ حٌظشِِٛظشحص.  -10

 ؿيذ حٌظٛفيً ٌٍلشحسس .  - فنٝ حٌٍْٛ يّىٓ سإيظش رغٌٙٛش. ِؼذْ عخثً  -ألٔٗ:  -

 ؼشيش. ال يٍظقك رـذسحْ حألٔزٛرش حٌؾ -       . خدس ِٕظظّش حٌظّذدِ -

 ط ٚ٘زح يؼيٝ ِذٜ ٚحعغ ٌميخط دسؿش حٌلشحسس.  °357ٚ  °39  -يزمٝ عخثً ريٓ دسؿظٝ كشحسس  -

 يـذ ػذَ حٌنغو ػٍٝ حٌظشِِٛظش رخالعٕخْ .  -11

 كظٝ ال يٕىغش ٚ يخشؽ حٌضثزك ٚ يغزذ حٌظغُّ .  -

 ٚؿٛد حخظٕخق فٝ حٌظشِِٛظش حٌيزٝ . -12

 . كظٝ ٔظّىٓ ِٓ طغـيً حٌمشحءس رغٌٙٛش ٌيّٕغ سؿٛع حٌضثزك اٌٝ حٌّغظٛدع رغشػش -

 يغّٝ حٌظشِِٛظش حٌّجٜٛ رخٌظشِِٛظش حٌغٍيضيٛعٝ .  -13

 ٔغزش ٌٍؼخٌُ عيٍضيٛط حٌزٜ فُّ حٌظذسيؾ حٌغٍضيٛعٝ . -

 -( :X( أو ) ضع عالمة )( 2

 (X)     ِٓ حٌّٛحد ؿيذس ؿيذس حٌظٛفيً ٌٍلشحسس حٌخؾذ. -1

 ( X)      طقٕغ ِمخرل أٚحٔٝ حٌيٙٝ ِٓ حٌٕلخط. -2

 (X)     طٕظمً حٌلشحسس ِٓ حألؿغخَ حٌزخسدس اٌٝ حٌغخخٕش. -3

 ( )     حٌٕلخط يٛفً حٌلشحسس أعشع ِٓ حألٌِٕٛيَٛ. -4

 ( X)    يغظخذَ حٌظشِِٛظش حٌيزٝ فٝ ليخط دسؿش كشحسس حٌغٛحثً. -5

 ( X)    يٛؿذ فٝ حٌظشِِٛظش حٌّجٜٛ حخظٕخق فٛق ِغظٛدع حٌغخثً. -6

 (X)     حٌغخثً حٌّغظخذَ فٝ حٌظشِِٛظش حٌيزٝ ٘ٛ حٌّخء. -7

 ( ) ٚحٔىّخؽٙخ. طؼظّذ فىشس ػًّ حٌظشِِٛظش ػٍٝ خخفيش طّذد حٌغٛحثً رخٌلشحسس -8

 ( )   حٌلشحسس. ال يّىٓ حالػظّخد ػٍٝ كخعش حٌٍّظ فٝ طمذيش دسؿش -9

 



 

 

 

 -( أكمل ما يأتى:3

 ... . حٌزالعظيه ، حٌخؾذِٓ حٌّٛحد حٌؼخصٌش ...  -1

  ... . حٌلذيذ ، حٌٕلخطِٓ حٌّٛحد حٌّٛفٍش ...  -2

 ... يٛفً ٌٍلشحسٖ أعشع ِٓ حالٌِٛٛٔيَٛ . حٌٕلخط ِؼذْ ... -3

  ˚ .. . 100اٌٝ ... ˚ ....  ففش طذسيؾ حٌظشِِٛظش حٌّجٜٛ ِٓ .... -4

 ... ِخدس ِٕظظّش حٌظّذد . حٌضثزك يؼظزش ِخدس .... -5

  ˚ .  100يـش ِٓ ففش ... ال يلظٜٛ ػٍٝ حخظٕخق ٚ طذس حٌّجٜٛ حٌظشِِٛظش ... -6

 ˚ ... .  357 ، ... 39 –... ِٓ دسؿظٝ كشحسٖ  عخثاًل حٌضثزك يزمٝ ... -7

 .... حٌزشٚدس ... ٚ طٕىّؼ رـ ... حٌلشحسٖحٌغٛحثً طظّذد رـ ...  -8

  -:أكتب المصطلح العلمى لكل ما يأتى( 4

 ( حٌٕلخط)      أعشع ِؼذْ يٛفً حٌلشحسس. -1

 ( ِٛحد ِٛفٍش ٌٍلشحسس)     حٌّٛحد حٌظٝ طغّق رغشيخْ حٌلشحسس خالٌٙخ. -2

 ( ِٛحد سديجٗ حٌظٛفيً ٌٍلخسس)    حٌّٛحد حٌظٝ ال طغّق رغشيخْ حٌلشحسس خالٌٙخ. -3

 ( حٌظشِِٛظش)     ؿٙخص يغظخذَ فٝ ليخط دسؿخص حٌلشحسس. -4

 ( ظش حٌّجٜٛحٌظشِِٛ)     طشِِٛظش يغظخذَ دسؿش كشحسس حٌغٛحثً. -5

 (حٌظشِِٛظش حٌيزٝ)    طشِِٛظش يغظخذَ ٌميخط دسؿش كشحسس حالٔغخْ. -6

 

  



 

 

 

 الوحدة الثالثة

 )الغالف اجلوى( 

 -( علل لما يأتى : 1

 حٌغالف حٌـٜٛ ٌٗ دٚس فٝ كّخيش حألسك.  -1 

 كّخيش حألسك ِٓ حألؽؼش حٌفٛق رٕفغـيش .  -

 يؼًّ ػٍٝ حػظذحي دسؿخص حٌلشحسس .  -

 ىزمش حألٚصْٚ ٌٙخ دٚس وزيش فٝ كّخيش حٌىخثٕخص حٌليش.  -2

 ألٔٙخ طلّٝ حٌىخثٕخص حٌليش ِٓ حألؽؼش حٌفٛق رٕفغـيش .  -

 ػزخص ٔغزش حألوغـيٓ فٝ حٌغالف حٌـٜٛ رشغُ حعظٙالوٗ فٝ ػٍّيش حٌظٕفظ ٚحالكظشحق.  -3

  ألْ ٘زح حٌٕمـ يؼٛك رخعظّشحس رؼٍّيش حٌزٕخء حٌنٛثٝ.  -

 يؼظزش ػخٔٝ أوغيذ حٌّٕـٕيض ػخًِ ِغخػذ .  -4

 ألٔٗ يذخً حٌظفخػً رذْٚ طغيش فٝ وّيظٗ أٚ خٛحفٗ .  -

 ربصحكش حٌّخء ألعفً. O2يـّغ  -5

 حٌزٚرخْ فٝ حٌّخء. ؽليق  ألٔٗ -

 ال يـّغ غخص حألوغـيٓ رخصحكش حٌٙٛحء ألعفً.  -6

 . ألٔٗ حػمً ِٓ حٌٙٛحء -

 يـذ ىالء أػّذس حالٔخسس ٚحٌىزخسٜ.  -7

  ٓ حٌٙٛحء كظٝ ال طظؼشك ٌٍقذأ رفؼً حٌشىٛرش ٚحٌٙٛحء. ٌيظُ ػضٌٙخ ػ -

 ظخذَ ٌٙذ حالوغٝ حعظيٍيٓ فٝ ليغ ٚ ٌلخَ حٌّؼخدْ. يغ -8

 . ˚ 3500ألٔٗ طقً دسؿش كشحسطٗ اٌٝ  -

 فٝ حٌـٛ .    CO2صيخدس ٔغزش  -9

 اصحٌش حٌغخرخص  -د  حكظشحق حٌٛلٛد  -أ  رغزذ صيخدس :

 



 

 

 

 كذٚع ظخ٘شٖ حالكظزخط حٌلشحسٜ .  -10

 فٝ حٌـٛ .  CO2ٌضيخدس ٔغزش  -

CO2طؼىش ِخء حٌـيش حٌشحثك ػٕذ حِشحس  -11
  

 ػٍيٗ . 

 ٌظىْٛ وشرٛٔخص حٌىخٌغيَٛ حٌظٝ ال طزٚد فٝ حٌّخء. -

 فٝ ِيفؤس حٌلشيك .  CO2يغظخذَ  -12

 ي. ألٔٗ ال يؾظؼً ٚ ال يغخػذ ػٍٝ حالؽظؼخ -

 ربصحكٗ حٌٙٛحء ألػٍٝ .  CO2يـّغ  -13

 ألٔٗ حػمً ِٓ حٌٙٛحء .  -

 ال يـّغ ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ رخصحكش حٌّخء.  -14

   ألْ ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ يزٚد فٝ حٌّخء.  -

 يغّٝ غخص ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ رخٌمخطً حٌقخِض.  -15

ٚحٌظٕفظ فٝ ِىخْ ِغٍك سدة حٌظٙٛيش يئدٜ اٌٝ صيخسس ٔغزش غخص  ألْ حإلٔغخْ ال يغظييغ سإيظٗ أٚ طزٚلٗ -

    حٌىشرْٛ فيقخد رؤػشحك حالخظٕخق ٚفمذحْ حٌٛػٝ ٚحٌٛفخس. ػخٔٝ أوغيذ 

 حإلفشحه فٝ طٕخٚي حٌّؾشٚرخص حٌغخصيش غيش فلٝ.  -16

إلسطفخع ٔغزش ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ حٌظٝ طئدٜ اٌٝ ِشك ٘ؾخؽش حٌؼظخَ ٚػذَ حٌلقٛي ػٍٝ حألوغـيٓ  -

   حٌالصَ ٌٍؼٍّيخص حٌليٛيش رخٌـغُ فيغزذ حٌٛفخس. 

 يذخً حٌٕيظشٚؿيٓ فٝ طشويذ ؿّيغ حألٔغـش حٌليش.  -17

   ألٔٗ حٌؼٕقش حألعخعٝ فٝ طىٛيٓ حٌزشٚطيٕخص.  -

 حِشحس حٌٙٛحء ػزش ِلٍٛي ِٓ ٘يذسٚوغيذ حٌقٛديَٛ أٚ حٌزٛطخعيَٛ ػٕذ طلنيش حٌٕيظشٚؿيٓ.  -18

   ألِظقخؿ حٌىّيخص حٌمٍيٍش ِٓ ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ حٌّظٛحؿذس.  -

 حٌّقذس حٌشثيغٝ ٌظلنيش حٌٕيظشٚؿيٓ ٘ٛ حٌٙٛحء حٌـٜٛ.  -19

   ِٓ ِىٛٔخص حٌغالف حٌـٜٛ.  :78ألْ حٌٕيظشٚؿيٓ يىْٛ  -

 يغّٝ حٌٕيظشٚؿيٓ رخألصٚص )ػذيُ حٌليخس(  -20

 ألٔٗ ال يؾظؼً ٚ ال يذخً فٝ حٌظٕفظ.  -



 

 

 

 يظُ حِشحس حٌٙٛحء ػٍٝ فٍض حٌٕلخط حٌغخخٓ .   N2فٝ طلنيش غخص  -21

 ِغ حٌٕلخط.  O2ػٓ ىشيك حطلخد  O2كظٝ ٔظخٍـ ِٓ غخص  -

 حٌغيخسحص .  فٝ ٍِت اىخسص N2يغظخذَ غخص  -22

 ٌٍؼزخص حٌٕغزٝ فٝ كـّٗ ػٕذ طغيش دسؿخص حٌلشحسٖ.  -

 -( :X( أو ) ضع عالمة )( 2

  O3  .      (X)( سِض غخص حألوغـيٓ 1

 ( X)    % ِٓ كـُ حٌٙٛحء .  CO2 21( ٔغزش غخص 2

 ( X)     فٝ حٌظٕفظ حٌقٕخػٝ . N2( يغظخذَ غخص 3

  ()    ( طقٕغ أٚحٔٝ حٌيٙٝ ِٓ حألٌِٛٛٔيَٛ .4

  ()   ( حٌّخء يؼظزش ِخدس ِّٙش ٌـّيغ حٌؼٍّيخص حٌليٛيش . 5

 ( )   فٝ فٕخػش حٌؼٍؾ حٌـخف .  CO2( يغظخذَ غخص 6

 ( )     يغظخذَ فٝ فٕخػش حٌزخسٚد . N2( غخص 7

 ( X)    ال يؼىش ِخء حٌـيش حٌشحثك .  CO2( غخص 8

 -: ( أكمل ما يأتى3

عُ 2ػٕذ حٌظلٍيً حٌىٙشرٝ ٌٍّخء  O2ارح وخْ كـُ غخص  -1
3
عُ H2 ... 4فيىْٛ كـُ  

3
 . ..   

  ... حٌّقٕٛػخص حٌلذيذيش . طآوً فذأ حٌلذيذ طغزذ ... -2

  ... يغخػذ ػٍٝ حالؽظؼخي. O2 غخص ... -3

  ... يمً وٍّخ حسطفؼٕخ ألػٍٝ . O2غخص ... -4

  ... . ِشوذ ... ٌزٌه يؼظزش ... CO2حٌشِض حٌىيّيخثٝ ٌؼخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ ... -5

  ... ٌٍخزض ٌيقزق ِغخِيًخ. حٌخّيشسطنخف ...  -6

...  رينخء.. يظفخػً ِغ حٌّٛحد رغٌٙٛٗ ٚ يظلذ ِغ حٌّخغٕغيَٛ ِىٛٔخ ِخدس ..  حٌٕيظشٚؿيٓغخص ..  -7

 .. .  حألِٛٔيخ ٚ ربمخفش حٌّخء طظقخػذ سحثلش ...

 ...  حٌّقخريق ... حٌغيخسحص ٚ رؼل أٔٛحع ِٓ ... اىخسحص فٝ ٍِت ... N2يغظخذَ غخص  -8



 

 

 

  ... فٝ فٕخػش حٌفٛالر . حٌٕيظشٚؿيٓيغظخذَ غخص ....  -9

 ... . أصٚص ... يغّٝ ػذيُ حٌليخٖ أٚ ... حٌٕيظشٚؿيٓغخص ...  -10

  ... يغظخذَ فٝ فٕخػش حٌّيخٖ حٌغخصيش . ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ غخص ... -11

  ... ُِٙ ٌؼٍّيش حٌزٕخء حٌنٛثٝ . ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛغخص ...  -12

.... حٌىخٌغيَٛ  ٘يذٚسوغيذ... يؼىش ِخء حٌـيش حٌشحثك كيغ يلٛي ...  ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ غخص ... -13

  .... .حٌّخء ... حٌىخٌغيَٛ ال طزٚد فٝ ... وشرٛٔخص اٌٝ ...

  ... . خؾذ ٚ طزغحكظشحق ...  CO2ِٓ ِقخدس غخص  -14

  ... فٝ أعيٛحٔخص ٌٍغٛؿ طلض حٌّخء . O2 يؼزؤ غخص ... -15

  . O2... رسحص ِٓ  ػالع غخص حألٚصْٚ يظىْٛ ِٓ ... -16

  ...أػمً ِٓ حٌٙٛحء. O2غخص ... -17

... طظُ رزوء كيغ يظلذ  حألوغذس ... يٕظؾ ػٕٙخ مٛء ٚ كشحسس ريّٕخ ػٍّيش ... حكظشحقػٍّيش ...  -18

 فٝ ؿٛ ِٓ حٌشىٛرش . O2حٌؼٕقش ِغ 

 . O2يض اٌٝ ِخء ٚ ... ربعظخذحَ ػخٔٝ أوغيذ حٌّٕـٕ فٛق أوغيذ حٌٙيذسٚؿيٓيٕلً ...  -19

  ... . ػخًِ ِغخػذيؼظزش ػخٔٝ أوغيذ حٌّٕـٕيض ...  -20 

 ... . حٌـخرريش حألسميشيٕـزد حٌغالف حٌـٜٛ اٌٝ حٌىشس حألسميش رٛحعيش ...  -21

  -:أكتب المصطلح العلمى لكل ما يأتى( 4

 ( غخص حألوغـيٓ)  ِٓ كـُ حٌٙٛحء. : 21غخص ػذيُ حٌٍْٛ ٚحٌيؼُ ٚحٌشحثلش يّؼً  -1

 (   ّٕـٕيضػخٔٝ أوغيذ حٌ)   ػخًِ ِغخػذ يغخػذ فٝ حٔلالي فٛق أوغيذ حٌٙيذسٚؿيٓ. -2

 (   حألوغٝ حعظيٍيٓ ٌٙذ)     ٌٙذ يغظخذَ فٝ ٌلخَ ٚليغ حٌّؼخدْ. -3

 (  فذأ حٌلذيذ) حٌيزمش حٌّظىٛٔش ػٍٝ عيق حٌلذيذ ػٕذ طؼشمٗ ألوغـيٓ حٌٙٛحء حٌشىذ. -4

 (   غخص ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ)     فٕخػش حٌّيخٖ حٌغخصيش.غخص يغظخذَ فٝ  -5

 (  غخص ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ)      غخص يؼىش ِخء حٌـيش حٌشحثك. -6

 (  غخص ػخٔٝ أوغيذ حٌىشرْٛ) خص ييٍك ػٍيٗ حٌمخطً حٌقخِض طٕظـش حٌىخثٕخص حٌليش أػٕخء ػٍّيش حٌظٕفظ.غ -7

 (    ػٍّيش حٌزٕخء حٌنٛثٝ) ػٍّيش طمَٛ رٙخ حٌٕزخطخص حٌخنشحء ٌظىٛيٓ حٌّٛحد حٌغزحثيش ٚحألوغـيٓ. -8

 (    غخص حٌٕيظشٚؿيٓ)     غخص يغّٝ رخآلصٚص أٚ ػذيُ حٌليخس. -9



 

 

 

  الوحدة الرابعة 

 )الرتكيب والوظيفة فى الكائنات احلية(

  -( علل لما يأتى : 1

 ش دٕ٘يٗ. يغٍف ِلٛس حٌخٍيش حٌؼقزيش ريزم -1

  ٌلّخيش حٌخٍيش ٚحِذحد٘خ رخٌيخلش.  -

 يٕظٙٝ ِلٛس حٌخٍيش حٌؼقزيش رظفشػخص ٔٙخثيش.  -2

  ظٝ يظىْٛ طؾخره ػقزٝ ِغ خاليخ أخشٜ. ك -

 ٚؿٛد طؾخره ػقزٝ ريٓ حٌخاليخ حٌؼقزيش حٌّظـخٚسس.  -3

  ألّ٘يظٗ فٝ حٔظمخي ٚطٛفيً حٌغيخي حٌؼقزٝ.  -

 يؼظزش حٌّخ ِشوض حٌظلىُ حٌشثيغٝ فٝ حٌـغُ .  -4

 ألٔٗ يٕغك ؿّيغ حٌؼٍّيخص ٚ حألفىخس ٚ حٌغٍٛويخص ٚ حٌؼٛحىف )حإلسحديش ٚحٌإلسحديش(.  -

 ٚؿٛد حٌّخ دحخً ػٍزش ػظّيش. -5

 ٌلّخيظٗ. -

 حٌىشٚيخْ فٝ حٌّخ ٌّٙخ أّ٘يش وزيشس.  حٌٕقفخْ -6

 حٌظلىُ فٝ حٌلشوخص حإلسحديش .  -

 حعظمزخي حٌٕزنخص حٌؼقزيش .  -

  يلظٜٛ ػٍٝ ِشحوض حٌظفىيش ٚحٌزحوشس. -

 حٌّخيخ ُِٙ ؿذًح ٌٍـغُ.  -7

 ء حٌلشوش . يلخفظ ػٍٝ طٛحصٔٗ أػٕخ -

 افخرش حٌٕخخع حٌّغظييً يئدٜ اٌٝ حٌٛفخس .  -8

 ألٔٗ ِغجٛي ػٓ طٕظيُ مشرخص حٌمٍذ ٚ طٕظيُ كشوش حٌظٕفظ. -

 عشػش علذ حٌيذ ػٕذ ِالِغظٙخ ٌـغُ عخخٓ .  -9

 رغزذ كذٚع فؼً ِٕؼىظ رٛحعيش حٌلزً حٌؾٛوٝ.  -



 

 

 

 يـذ ػذَ حالعشحف فٝ طٕخٚي حٌّٕزٙخص .  -10

 ألٔٙخ طئدٜ ٌٍظٛطش حٌؼقزٝ ٚ طئػش ػٍٝ حٌَٕٛ.  -

 ٚؿٛد غنخسيف ريٓ فمشحص حٌؼّٛد حٌفمشٜ .  -11

 ٌظّٕغ حكظىخن حٌفمشحص رزؼنٙخ  -

 حٌمفـ حٌقذسٜ ٌٗ دٚس وزيش فٝ كيخس حالٔغخْ .  -12

 كّخيش حٌشثظيٓ ٚ حٌمٍذ ٚ ٌٗ دٚس فٝ ػٍّيظٝ حٌؾٙيك ٚ حٌضفيش. ألٔٗ يؼًّ ػٍٝ  -

 حٌّفخفً ِّٙش ٌٍلشوش .  -13

 ألٔٙخ طغًٙ حٌلشوٗ.  -

 ِفقً حٌشوزش ِٓ حٌّفخفً ِلذٚدس حٌلشوش.  -14

 لشوش فٝ حطـخٖ ٚحكذ فمو. ألٔٙخ طظيق حٌ -

 ِٓ حٌّفخفً ٚحعؼش حٌلشوش. ِفقً حٌىظف  -15

  ألٔٙخ طظيق حٌلشوش فٝ ؿّيغ حالطـخ٘خص.  -

 يلذ طٕخٚي حٌغزحء حٌقلٝ حٌّضٚد رخٌىخٌغيَٛ ٚ حٌفٛعفٛس .  -16

 ٌظـٕذ حالفخرش رؤِشحك ٌيٓ حٌؼظخَ.  -

 يـذ ػذَ حٌـٍٛط ٚ حٌٛلٛف ريشيمش غيش فليلش .  -17

 ٌٍّلخفظٗ ػٍٝ فلش حٌٙيىً حٌؼظّٝ.  -

 -( :X( أو ) ضع عالمة )( 2

  (X)     دحخً حٌمفـ حٌقذسٜ .( يٛؿذ حٌّخ 1

 ( )     ( حٌّخيخ ُِٙ ٌظٛحصْ حٌـغُ .2

 ( )    ( حٌلزً حٌؾٛوٝ طخشؽ ِٕٗ حػقخد ؽٛويش .3

 ( X)    صٚؽ ِٓ حالػقخد.  16( يخشؽ ِٓ حٌّخ 4

 ( )  ( حٌفؼً حٌّٕؼىظ ٘ٛ حعظـخرش حٌـغُ ريشيمش عشيؼش ٚ طٍمخثيش .5

 ( )      ( يـذ طـٕذ حالٔفؼخي حٌؾذيذ.6



 

 

 

 ( )     فمشس . 33( يظىْٛ حٌؼّٛد حٌفمشٜ ِٓ 7

 ( X)  ( حٌمفـ حٌقذسٜ ٌيظ ٌٗ دٚس فٝ ػٍّيظٝ حٌؾٙيك ٚ حٌضفيش.8

 ( )   ( وً حٌؼنالص ِضٚدس رؤسريش طؼشف رخألٚطخس . 9

  (X)   فمو .( يظىْٛ حٌٙيىً حٌيشفٝ ِٓ ػظخَ حٌيشف حٌؼٍٜٛ 10

 أكمل ما يأتى :( 3

 .... ؿّـّش ٚ ػّٛد فمشٜ ٚ لفـ فذسٜيظىْٛ حٌٙيىً حٌّلٛسٜ ِٓ ...  -1

  ... . حٌّخ حٌـّـّش ٚظيفظٙخ كّخيش ... -2

  ... . حٌمٍذ ، حٌشثظيٓ حٌمفـ حٌقذسٜ ٚظيفظٗ كّخيش ... -3

  ... فمشس . 33 يظىْٛ حٌؼّٛد حٌفمشٜ ِٓ ... -4

 ... ٘ٝ حٌظٝ طشرو ػظخَ حٌـّـّٗ . حٌؼخرظٗحٌّفخفً ...  -5

  ... حٌلشوش . ِلذٚد ... حٌلشوش ، ... ٚحعغِٓ أٔٛحع حٌّفخفً ...  -6

 ... . حٌفخز ، حٌغخق ، حٌمذَ يظىْٛ ػظخَ حٌيشف حٌغفٍٝ ِٓ ػظّش ... -7

  ... . أٚطخسحٌؼنالص ِضٚدس رؤسريش طغّٝ ...  -8

  ... أػٕخء حٌّؾٝ . 200 ... ػنٍٗ يغظخذَ ِٕٙخ .... 650 يلظٜٛ ؿغُ حالٔغخْ ػٍٝ ... -9

 ... رخٔظظخَ . حٌشيخمشيـذ ِّخسعش ....  -10

  ٌؼيٓ .... ػٕذ حلظشحد ؿغُ ِٓ ح سِٛػ حٌؼيٓ ِٓ أِؼٍش حٌفؼً حٌّٕؼىظ كشوش ... -11

  ... . حٌظٕفظ ... ، كشوش ... حٌمٍذ حٌٕخخع حٌّغظييً يٕظُ مشرخص .. -12

 ... . حٌّخ ، حٌلزً حٌؾٛوٝ حٌـٙخص حٌؼقزٝ حٌّشوضٜ يظىْٛ ِٓ ... -13

 .. .  ٔخخع ِغظييً ... ، ... ِخيخ ... ، ٚ ... ٔقفخْ وشٚيخْ يظىْٛ حٌّخ ِٓ ... -14

  -:أكتب المصطلح العلمى لكل ما يأتى( 4

 ( حٌفؼً حٌّٕؼىظ)    حعظـخرش طٍمخثيش ِٓ حٌـغُ ٔلٛ حٌّئػشحص حٌّخظٍفش. -1

 ( حٌخٍيش حٌؼقزيش)      ٚكذس رٕخء حٌـٙخص حٌؼقزٝ. -2

 ( حٌـّـّش)      ػٍزٗ ػظّيش يٛؿذ رذحخٍٙخ حٌّخ. -3



 

 

 

 ( حٌلزً حٌؾٛوٝ) رينخء.يليو رٙخ ِخدس  Hػنٛ يظىْٛ ِٓ ِخدس سِخديش دحخٍيش ػٍٝ ؽىً كشف  -4

 ( حٌـٙخص حٌؼقزٝ)   ؿٙخص ِغجٛي ػٓ حٌظىخًِ ٚحٌظٕغيك ريٓ أؿٙضس ؿغُ حإلٔغخْ. -5

 ( حٌّخيخ)     حٌـغُ أػٕخء طؤديٗ حٌلشوش.يلخفظ ػٍٝ طٛحصْ  -6

  (أػقخد ِخيش)       حألػقخد حٌظٝ طخشؽ ِٓ حٌّخ. -7

 ( أػقخد ؽٛويش)      حٌؾٛوٝ.حألػقخد حٌظٝ طخشؽ ِٓ حٌلزً  -8

 ( حٌؼنخسيف)    طٛؿذ ريٓ حٌفمشحص ٌظّٕغ حكظلخوٙخ رزؼنٙخ أػٕخء حٌلشوش. -9

 ( حٌـّـّش)   ػٍٝ طـخٚيف ٌٍؼيٕيٓ ٚحألٔف ٚحالرْ ٚحٌفُ.ػٍزش ػظّيش طلظٜٛ  -10

 ( حٌلشوشِفخفً ِلذٚدس )    حٌّفخفً حٌظٝ طظيق حٌلشوش فٝ أطـخٖ ٚحكذ فمو. -11

 ( ِفخفً ٚحعؼش حٌلشوش)    حٌّفخفً حٌظٝ طظيق حٌلشوش فٝ ؿّيغ حالطـخ٘خص. -12

 ( ػنالص اسحديش)    رخسحدطه.حٌؼنالص حٌظٝ طغظييغ طلشيىٙخ  -13

 ( ػنالص غيش اسحديش)   حٌؼنالص حٌظٝ طؼًّ طٍمخثيخ ٚال طغظييغ أْ طظلىُ فيٙخ. -14

 

 

 

 ِغ طّٕيخطٕخ رخٌٕـخف ٚحٌظٛفيك
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